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BEVEZETŐ 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 85/A. § (1) és (2) bekezdése értelmében: 

„(1) Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település településfejlesztési koncepciójának 
kidolgozása során. Ha a településfejlesztési koncepció készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá 
vont területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a 
rendezés alá vont területre el kell készíteni. Nem kell örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, ha az 
Étv. 8. § (2) bekezdése szerinti véleményezési eljárásban az illetékes államigazgatási szerv véleménye 
szerint a rendezés alá vont terület örökségvédelmi szempontból nem érintett. 
(2) Az örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott értékvédelmi terv szerint kell 
meghatározni az örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó településfejlesztési és 
településrendezési eszközöket.” 

Az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésének célja, hogy felderítse, felmérje a településfejlesztéssel, 
településrendezéssel kapcsolatos örökségvédelmi hatásokat, és javaslatot tegyen az örökségvédelmi 
értékek megóvására. 

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 68. § 
(1) bekezdése alapján: 

(1) Az örökségvédelmi hatástanulmányt 
a) a Kötv. 85/A. §-ában meghatározott esetekben a településfejlesztési koncepció vagy a 
településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében, települési örökségvédelmi 
hatástanulmányként (a továbbiakban: települési örökségvédelmi hatástanulmány) a 12. 
melléklet szerinti tartalommal a (2) bekezdés a)–c) pontja alapján, 
b) a 71. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben az engedély iránti kérelmet 
benyújtónak döntéselőkészítő örökségvédelmi hatástanulmányként a 13. melléklet szerinti 
tartalommal a (2) bekezdés d) pontja alapján 
kell elkészíttetni. 

(2) Az örökségvédelmi hatástanulmány kidolgozása során 
a) a településfejlesztési koncepcióhoz a 12. melléklet 1. pont a) és c) alpontja szerinti 
tartalmat teljeskörűen, 
b) a helyi építési szabályzat kidolgozásához – ha az nem áll rendelkezésre –, a 12. melléklet 1. 
pont a)–c) alpontjaiban meghatározott vizsgálatot, továbbá az 1. pont d) alpontjában 
meghatározott értékleltárt, valamint a 2. pont szerinti hatáselemzést a településrendezési 
eszköz meghatározásához szükséges részletezettséggel; 
c) településképi rendelet helyi védelmi előírásainak meghatározásához a 12. melléklet 1. pont 
d) alpontjában meghatározott értékleltárt teljeskörűen; 

Jelen Településfejlesztési Koncepció feladata tehát – a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 
szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján – Adony város teljes közigazgatási 
területére kidolgozott örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése. 

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 69. § 
(2) bekezdése alapján: 

„(2) Az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésére jogosult: 
a) az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi munkarésze vonatkozásában a 
régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 
kormányrendelet szerint régészeti területen szakértői tevékenység végzésére jogosult 
szakértő, 
b) a helyi építési szabályzat kidolgozása során a 3. § (3) bekezdésében kijelölt örökségvédelmi 
szerv, amely az újonnan beépítésre szánt területnek kijelölt terület terepbejárását 
térítésmentesen, 60 feltárásra alkalmas nap alatt végzi el, 
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c) az örökségvédelmi hatástanulmány műemléki szakterületi munkarésze vonatkozásában – 
kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat – a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel 
kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet szerint műemléki terület 
műemléki érték dokumentálása szakterületen szakértői tevékenység végzésére jogosult 
szakértő vagy az, aki a hatástanulmány alapjául szolgáló tervfajta elkészítésére egyébként 
jogosultsággal bír. 
(3) A településképi rendelet alátámasztásául szolgáló települési értékleltárt az önkormányzati 
főépítész is elkészítheti.” 
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1. ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT 

1.A. A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETI LEÍRÁSA 

 FELHASZNÁLT IRODALOM 
Adony város örökségvédelmi vizsgálatának elkészítéséhez az alábbi forrásmunkákat, forrásmunkákat 
feldolgozó tanulmányokat, valamint helytörténeti kiadványokat használtuk fel: 

- Magyar néprajzi lexikon, Akadémia Kiadó, Budapest, 1977-1982. 
- Magyarország közigazgatási helynévkönyve, Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2016. 
- Magyarország történeti statisztikai helységnévtára, Fejér megye, MTA Történeti Demográfiai 

Albizottsága – KSH Népszámlálási Főosztály, Bp., 1996. 36. p. 
- Történeti statisztikai kötetek: Földterület Községsoros adatok 1895-1984., Bp., 1988.  
- ANTONI Judit, FÜLÖP Gyula, SZABÓ Ádám: Adony évezredei – Adony története az ősidőktől 1848-ig 

Adonyért Alapítvány 2002. 
- DÖVÉNYI Zoltán (2010): Magyarország kistájainak kataszter. MTA Földrajztudományi 

Kutatóintézet, Budapest. 
- FÉNYES Elek: Magyarország geographiai szótára, Pesten, 1851. 
- KUBINYI András: Központi helyek a középkor végi Abaúj, Borsod, Heves és Torna megyékben, In: 

A miskolci Herman Ottó Múzeum évkönyve, XXXVII. 499-518. p. 
- VÁLYI András: Magyar Országnak leírása (1796.) 

 Honlapok: 
- http://mapire.eu/hu/ 
- http://www.takarnet.hu/pls/tknet/hivatalok_p.kozsegkereses 
- http://www.adony.hu/ 
- http://nori.gov.hu/ 
- http://muemlekem.hu/muemlek?id=3554 
- http://www.ksh.hu 

http://2010-
2014.kormany.hu/download/0/b6/41000/EGYHÁZI%20NYILV%202014%2005%2014%20honlapr
a.pdf 

 
 ADONY NEVÉNEK VÁLTOZÁSA ÉS EREDETE 
„a képzővel foglalkozó és helynévi példákat is említő tanulmányok általában nem jártak sikerrel annak 
megállapításában, hogy az –ny helynévképző funkciója pontosan hogyan, a képzőnek melyik korábbi 
jelentésárnyalatából alakulhatott ki. BENKŐ LORÁND legutóbb, az Árpád-kori tulajdonnevekről írt 
tanulmánykötetében másképp magyarázza az –ny képző megjelenését a magyar helynévi adatokban. Mint 
megállapítja, a régi magyar helynévanyagban nagy mennyiségben volt jelen az –án/-én végződés, 
(amelynek n-je az i- képző hozzájárulása miatt idővel szinte mindig palatalizálódott [palatelizálódik=lágyul, 
lágyan/jésítve ejtődik]). … Eredetét tekintve van közöttük személynévi eredetű (Adony… Tehát valójában 
egy eredetileg nem (vagy legalábbis nem minden esetben) képző funkciójú névvégződéshez a 
helynevekben való gyakori, hasonló formában történő megjelenés során járulhatott hozzá ez a 
jelentésképzet, és e nevekből mintegy önállósulva alkothattak vele képzőként is helyneveket.” 
Bényei Ágnes: Helynévképzés a magyarban 

 
„Adony eredetileg ős magyar személynév, mely már 1086-ban oklevelileg előfordul. Utóbb ez is, mint 
személyneveink legtöbbje, helynévvé változott az által, hogy viselője egyik vagy másik birtokát önmagáról 
nevezte el, s így mintegy saját nevére íratta.” Arcanum adatbázis: http://www.arcanum.hu/hu/online-

kiadvanyok/Tunderkert-tunderkert-1/a-varadi-puspokseg-tortenete-alapitasatol-a-jelenkorig-3B9F/harmadik-
kotet-egyhazak-a-puspokseg-alapitasatol-1566-evig-4B92/tizenegyedik-konyv-a-bihari-foesperesi-kerulet-
4EB7/adony-odun-odon-adon-eeradon-eradon-4EB8/ 

Jelentése, magyarázata: ad. (http://magyarnevek.hu/nevek/ferfinevek/A/Adony) 
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Adony névalakjai: 
A település neve a történelem folyamán több névalakban fordult elő: 
1332. Odon (Győrffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza, II. kötet, Akadémia 

Kiadó, Bp. 1987.; Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában, III. 
kötet, Budae, 1897.) 

1424. Nagadon (uo.) 
1433. Adon (uo.) 
1780. Adan, Zsanka, Tarana (Tabella Locorum, MOL Helytartótanácsi Levéltár Vegyes könyvek (C 

97) 20-22. cs.) 
1796. Adon (Vályi András: Magyar országnak leírása I-III., Pest, 1796.) 
1785., 1808. Kisér (Az első magyarországi népszámlálás (1784-1787.), Szerk. = Dányi Dezső és Dávid Zoltán 

KSH Könyvtára és Művelődésügyi Minisztérium Levéltári osztálya, Budapest, 1960.)  
 (Joannes Linszky: Repertorium locorum objectorumque in XII. tabulis mappae regnorum 

Hungariae, Slavoniae, Croatiae, et confiniorum militarium magni item principatus 
Transylvaniae occurrentium, quas aeri incisas vulgavit Ioanes Lipszky de Szedlicsna, Budae, 
1808.) 

1851. Adony (Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, Pesten, 1851.) 
1873. Rác-Adony (A Magyar Korona Országainak Helységnévtára, Országos Magyar Királyi Statisztikai 

Hivatal, Bp., 1873.) 
1877. Adony (Rác-) (A Magyar Korona Országainak Helységnévtára) 
1888. Adony (Rác-) (A Magyar Korona Országainak Helységnévtára, Szerk.: Jekelfalussy József, 

Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal, Bp., 1888.) 
1892. Duna-Adony (A Magyar Korona Országainak Helységnévtára, Szerk.: Jekelfalussy József, 

Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal, Bp., 1892. 
1903-tól Adony (A történeti Magyarország városainak és községeinek névváltozatai az Országos Községi 

Törzskönyvbizottság iratanyaga alapján, 1898-1913., KSH Levéltár, Bp., 1997.) 
 
Adony településrészei 
1785: Cikola, Szabolcs, Szentmihály; 1863, 1873: Alsó- és Felső-Czikola, Csongrád, Szabolcs, Szentmihály; 
1907: Szentmihály, Daja, Liviamajor (eddig Liviapuszta néven), Deáktanya, Máriamajor, Tamfa, Rév; 1937: 
Szentmihály, Daja, Liviamajor, Deáktanya, Máriamajor (belterületté vált), Tamfa, Rév, Alsócikola, 
Jánosmajor, . Sáncpuszta; 1944: Aladármajor, Alsócikola, Daja, Jánosmajor, Liviamajor, Sáncpuszta, 
Szentmihály; 1956: Adony vá. és őrház, Aladármajor, Alsócikola, Daja, Deáktanya, Jánosi völgy, 
Jánosmajor, Liviamajor, Marcinkaház, Parragpuszta, Rabocki völgy, Sáncpuszta, Szentmihály, Szőllőhegy; 
1973: Adony vá„ Alsócikola, Tóthtanyák; B. Marcinkatanya, Dajai tanyák, Jánosmajor, Líviamajor, 
Sáncpuszta, Szentmihálypuszta, Szőlőhegy, Útőrház, Vasúti őrházak; 1995: Adony vá., Dajapuszta, 
Líviamajor, Marcinkatanya, Rév, Szentmihálypuszta, Szivattyútelep, Szőlőhegy, Tóthtanyák, Útőrház 
 
Daj (Felsewday), Szabocs (Zabos, Kis- és Nagy-Szabolcs), Szentmihály, Cikola 
 
Adony vallási felekezetei 
1725: római katolikus helyben;  
1820: görög katolikus helyben;  
1895: római katolikus helyben; református Iváncsa; evangélikus Tordas; izraelita Dunapentele 
 
Adony közigazgatási besorolása 
1851.: mezőváros;  
1850.: Rácalmástól Daja külterületi lakott helyet idecsatolták;  
1863.: falu;  
1873.: nagyközség;  
1931.: Pusztaszabolcs községtől Alsócikola, Aladármajor, Jánosmajor, Parragmajor és Sáncpuszta 
külterületi lakott helyeket idecsatolták;  
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1950.: önálló tanácsú község;  
1984.: Adony önálló tanácsú község tanácsát nagyközségi önálló tanáccsá nyilvánították.;  
1995.: nagyközség 
2004.: város 
 
 ADONY TELEPÜLÉSRÉSZEI (TÁJI KÖRNYEZET) 
Az Alföld nagytájon belül két középtáj és három kistájának területén fekszik Adony. A két középtáj jól 
elkülöníthető a település domborzata miatt és a két középtájhoz való tartozás határozza meg a város 
természeti adottságait  
Közép-, és kistájakra bontva: 

1.4. 
Mezőföld középtáj 

A település közigazgatási területének nyugati oldala 

1.4.12.  
Válig-víz síkja kistáj 

A Mezőföld középtájhoz tartozó területnek a Keserű-völgyi ároktól 
Iváncsa felé eső része 

1.4.21.  
Közép-Mezőföld kistáj 

A Mezőföld középtáj szőlőhegyi vonulata, és az attól nyugatra eső 
területek 

1.1.  
Duna menti síkság középtáj 

A település közigazgatási területének keleti oldala 

1.1.21. 
Csepeli-sík kistáj 

A Duna menti síkság középtáj a Dunától a Szőlőhegyi vonulatig tartó sík 
területe 

(Forrás: Magyarország kistájainak katasztere) 

 
 ADONY KORSZAKAI 
Az alábbiakban először felsorolásszerűen mutatjuk be a település fő korszakait, kiemelt helyet biztosítva 
a forrásmunkák bemutatására. Ezt követően részletesen ismertetjük a régészeti emlékek által megismert 
múlt elemeit. 

1. táblázat: Adony korszakai 

I-IV. század 
között 

A római korban itt volt a birodalom határának egyik, Vetus Salina (jelentése: régi 
só) nevű limes katonai erőssége. 
Kr. U. 73 – A legkorábbi erőd (az I. tábor) palánk tábor volt, amit 25 m-es 
távolságban emeltek és 3,4 m belsőátmérőjű kerek kiugró tornyokkal 
rendelkezett. 
Kr. U. 88-92 - A következő erőd (a II. tábor), szintén palánktábor volt, aminek falát 
kettős faoszlopokkal emelték, úgy, hogy hátulról ferdén beállított oszlopok 
támasztották meg őket. 
Ennek az erődnek négyszögletes, de a következőnek már kerek tornyai voltak. 
Antonius Pius korában megépült a kőerőd (az V. tábor) és a III. század második 
feléig állt bizonyos megújításokkal. 

V. század Ennek az évszázadnak az elejéig számolhatunk Vetus Salinában római 
helyőrséggel. 

1262. Ekkor említik először a hazánkbeli keresztes vitézek birtokaként. 
(http://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Tunderkert-tunderkert-1/a-
varadi-puspokseg-tortenete-alapitasatol-a-jelenkorig-3B9F/harmadik-kotet-
egyhazak-a-puspokseg-alapitasatol-1566-evig-4B92/tizenegyedik-konyv-a-
bihari-foesperesi-kerulet-4EB7/adony-odun-odon-adon-eeradon-eradon-4EB8/) 

1331-32. A középkorban egy vatikáni tizedjegyzékben találkozunk először Adony nevével, 
mint templomos hellyel és Péter nevű papjával. 

1333. Később, mint királyi birtok Odon néven, oppidumként (mezőváros) szerepel az 
oklevelekben. 
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1424. Egy fennmaradt dokumentum alapján a települést Borbála királynő használatára 
rendeli Albert ausztriai herceg. Ekkor még tartozott a birtokhoz ménes is, ezért itt 
nevelkedett a királyi ménes. 

1463. Adony mezővárosi rangot kap.  
Ekkor Szakolyi Péter temesi ispán szedte az adót a településen, később Kinizsi 
Pál, majd felesége Magyar Benigna. 

1526. Innen küldte II. Lajos király utolsó, kétségbeesett segélykiáltását a haza 
megmentéséért, az ország nemességéhez a mohácsi csata előtt. 
A győztes török sereg szeptember 7-én halad át Adonyon. 

1546. Az évi népesség összeírás szerint Adony lakossága teljesen elszegényedett. 

1562. Változott a helyzet, tehetősebb községről ír a krónika. 

1568. Második írásos emlékünk, az akkor Dzsánkurteránnak nevezett Adonyból, 
mely ekkor török település volt. Akkor Jancourteran (1541 Lélek megmentője) 
néven szerepel, mint török erőd.  
Az írás rögzíti, hogy az itteni ráják (adófizetők) szolgálataik fejében saját 
megtermelt borukat monopóliumi adó nélkül értékesíthetik. 

1620. körül Az elmenekült lakosság helyére rácokat telepítenek. 

1649. III. Ferdinánd király a török hódoltság ellenére adományozta Zichyeknek Adonyt 
Vázsonnyal együtt. 

1684. Ekkora zajlott Adonynál a török elleni csata. 

1688. A székesfehérvári csatavesztés után a török Adonynál szállt hajóra és hagyta el az 
országot. 

1688. után A rácok mellé német, szlovák és magyar (részben visszatelepülők) telepesek 
érkeztek Adonyba. Közülük a németség vált domináns erővé. Az új letelepülők 
nem a régi romok helyén települtek le, hanem 5 km-re északabbra. 
A fellendülést a szőlőtermesztésben és a bor készítésben a török kiűzése után 
elnéptelenedett területekre betelepített svábok hozták. 

1716. Az új benépesedés ekkora tehető. Már volt postaállomása, malma és 
gyógyszerésze is a településnek. 

1722-23. Zennegh Kristóf és Miklesich Gergely támogatásával a német betelepülők 
megépítették a Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelt templomot. 
Ekkora a település magját a Rác utca (mai Bajcsy Zsilinszky), a Magyar utca, a 
Rákóczy, a Kossuth, a Petőfi és a Bocskai utcák adták és volt egy utcája a Rév körül 
is. 

1796. „ADONY. v. Adon. Elegyes lakosú Mező Város Fejér Vármegyében, birtokos Ura 
Gróf Zichy, és Gróf Szapáry Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik a’ Duna 
mentében az Ország úttyában, határbéli földgye homokos, és egyéb 
fogyatkozásai miatt, a’ második Osztályba tétettetett.” 
http://www.fszek.hu/digitdoc/valyi/ 

1811-13. Az akkori Kereszt hegyen a székesfehérvári Milasin püspök kívánságára kápolnát 
építettek. 

1848-49. Az adonyiak 1848 október 3-án csatlakoztak a népfelkeléshez, többek között 
támogatták a Hunyadi-zászlóaljat. Sokáig tartott a településen a császári 
megszállás. 

1851. „Adony, magyar-német m. v. Székesfejér vgyében, a Duna jobb partján, Budához 
3 postaállásnyira, 2752 kath., 2 ref., 2 evang., 108 n. e. óhitű, 31 zsidó lak., kath. 
paroch., és óhitű szentegyházzal. Postahivatal. Nagy vendégfogadó. Határa 
termékeny; szép szarvasmarhát nevel; bort termeszt; halászatot űz; fával 
kereskedik. A Dunán számos malmai vannak. F. u. gr. Zichy János örökösei, s feje 
egy uradalomnak, mellyhez még Czikola, Szentmihály, Szabolcs nevű puszták 
tartoznak. Néhány száz lépésnyire Adonytól állott hajdan Ptolomeo Salinum, vagy 
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Vetus Salinum nevű római gyarmat, mint ezt a kiásott római régiségek mutatják. 
Ehhez a gyarmathoz, s még alább Tolnába a Duna part mellett vezetett egy 
országút, melly ámbár ezelőtt mintegy 1800 évvel épittetett, mégis sok helyt 
annyira használható, hogy ujabb időkben is a vármegye meghagyta.” 

1848-98. Itt élt és dolgozott Adony egyik legnagyobb egyénisége és jótevője Koller János 
apátplébános. Nevéhez fűződik a település iskolájának, templomának és 
plébániájának fejlesztése, bővítése. 

1857. Május 18-án Ferencz József császár az adonyi szigeten vadászott. 
Duna – Adonyként járási székhely (Battától Penteléig). 

1885. Két római katolikus és egy izraelita elemi iskola működött Adonyban, 1892-ben 
pedig megnyílik az óvoda és hamarosan egy két osztályos ún. zárdaiskola. 

1907. Koller János hagyatékából megépült az új iskola, a munkálatok Bebesi István 
helybeli építőmester vezetése alatt folytak. Az épületet 1908 szeptemberében 
Prohászka Ottokár megyéspüspök áldotta meg. 

1916. Szeptemberben a hadvezetőség elvitte a templom két harangját, amelyeket a 
település 1921-22-ben újraöntött. 

1927. Megalakult a település Fúvószenekara. 

XX. század első 
fele 

Adony még komoly centrális helyet foglalt el a régióban – járási székhelyként – 
töretlenül fejlődik. Városi címét az előző évszázad végén veszti el. Igazán komoly 
megtorpanását, központi szerepének fokozatos elvesztését, az új szocialista 
város Dunaújváros (Sztálinváros) felépítése okozza. 

1935. Megalakult a Társulati Polgári Fiú- és Leányiskola (négy év polgári iskola). 
Az iskolát, ahogy azt a neve is mutatja társulásként hozták létre az érdekelt 
szülők. Vezetőjük Péntek Géza tanár úr volt. Az iskola épületét Zichy Lívia grófnő 
biztosította. A polgári iskolában végzettek nagyon nagy előnyöket szereztek, 
mind elhelyezkedés, mind tovább tanulás terén. 1948-ban államosították és a 
ma is működő általános iskola megindulását segítette elő. 

1945. Földosztás. 

1964 Adony megkapja a nagyközségi rangot. 

1970-es évek Adony újra erőre kap és a térségben újra megerősödik. Számos egyesület, 
alapítvány, klub, kör és társaság; újraindul a helyi sajtó Duna-Adony helyi közéleti 
híradó néven; számos kulturális és helytörténeti kiadvány indul be; kiállítások és 
előadások mellett fokozatosan nyert polgárjogot az Orbán- fesztivál 
rendezvénysorozata; illetve más kezdeményezés. 

1995. Hivatalos kapcsolatot vettek fel a németországi, Hessen tartománybeli 
Oberweser- Oedelsheim községgel. 

1998. Megalakult az Adonyi Német Kisebbségi Önkormányzat. 
Megalakult az Adony környéki Szt. Orbán Szőlő és Borbaráti Egyesület. 

2004. Újra városi ranggal rendelkezik. 

2006. Április 16-án a Szt. Orbán Szőlő és Borbaráti Egyesület borrenddé alakult át, 
melynek neve: Duna Menti Szent Orbán Borrend. Célja az itt termett borok 
hírnevének öregbítése, a terület építészeti, kulturális, természeti értékeinek 
ápolása, megőrzése, a kulturált borfogyasztás minél nagyobb körű 
népszerűsítése. 

1.A.a. Történeti településszerkezet alakulása 

 Településhálózat 

Adony város a fővárostól délre, Fejér megye keleti részén fekszik a Duna jobb partján. A Duna azonos 
partján lévő szomszédjai északról Iváncsa, észak-nyugatról Pusztaszabolcs, dél-nyugatról Perkáta, délről 
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pedig Rácalmás és Kulcs. A Duna bal partján fekvő szomszédjai pedig északról déli irányba: Ráckeve, Lórév 
és Makád. 

A települést az M6-os autópályán és a 6 számú főúton érhetjük el, a Csepel-sziget felől pedig Lórév felől 
autós komppal közelíthető meg. Tömegközlekedés tekintetében jó az ellátottsága, hiszen vasúton 
(Székesfehérvár – Pusztaszabolcs – Adony transzeurópai vasúti hálózat és Adony – Dunaújváros – Paks 
egyéb országos törzshálózati vasútvonal) és távolsági autóbuszon is megközelíthető a település. Ezen felül 
a város térségi jelentőségű kikötővel rendelkezik a Duna-parton. A településen két térségi jelentőségű 
tervezett kerékpárút halad át: a Duna mentén haladó térségi jelentőségű kerékpárút Érd – Dunaújváros – 
Dunaföldvár – Paks irányában, amelybe a településnél köt bele a Velence – Pusztaszabolcs – Adony 
kerékpárút. 

A település közigazgatásilag a Közép-Dunántúl régióhoz, azon belül az Adonyi kistérséghez tartozik 2004 
óta. Adony 2003-ig a Dunaújvárosi kistérséghez tartozott. 

 Történeti utak jelentősége 

A megtelepedés során a környezeti adottságok mellett fontos tényező volt az egyes területeket összekötő 
úthálózat. Kiemelendő agglomerációs pontok a bronzkorban létrejövő földvárak, melyek a jól belátható 
térségek örzőjeként a löszvonulat déli, markánsabban kiemelkedő részén helyezkednek el, zömmel a plató 
meredek lejtője mentén.1 Ezen túl a dunai gázlók – későbbi révhelyek, illetve a római kortól határként 
megerősödő észak-dél irányú Limes Romanus, majd részben rátelepülve, részben eltérő, de közelében 
futó nyomvonalon a Budai, királyi út (Magna via). A megyét átszelő főutak közül a Duna melletti útvonal 
egyike a legrégebbi utaknak, legnagyobb jelentőségét a római korban kapott, mivel a Duna mellett 
húzodott a ripa Pannonica megyei szakasza. A kiépitett, töltéssel ellátott, helyenként több nyomvonalon 
futó útnak több szakaszát felhasznalták a középkorban is, de nyomvonaluk nem egyezett teljes 
mértékben. Adonyról a középkori településhálozatban betöltött szerepéhez képest meglehetősen keveset 
tudunk, jelentőségét jól jelzi, hogy a 15. század végén egy Tolna megye északi részen lévő birtok ügyét 
három település vásárán kiáltják ki: Fehérváron, Adonyban és Simontornyán.2 

Adonytól délre az út továbbra is közvetlenöl a part mellett fut, eltérően a római kori (és a modern) út 
nyomvonalvezetesétől közvetlenül a Duna mellett, Kulcs mellett északra futott fel egy jellegzetes mélyúti 
szakaszon a magaspartra, egy máig létező dűlőúton. Ezen túl Adony középkori jelentőségét mutatja, hogy 
közvetlen út vezetett a településen keresztül Székesfehérvárra. Az Első Katonai Felmeres még jelzi azt az 
útvonalat, amely Adonyról egyenesen Fehérvárra vezetett. Az út Pusztaszabolcson át vezető szakasza ma 
is létezik, de az eredeti útvonal iranyát tekintve Dinnyésmed felé vezetett. Stibrányi Máté az egykori 
Perkáta és Adony közötti út Keleti-völgy oldalába mélyedő mélyúti bevágódása alapján találta meg a 
középkori Cikola falu templomát3. További középkori utat vázol Pázmánd felé.4 

A Dunai átkelés megkönnyítésére a középkortól adatolható révátkelő, révjog, mely egyben a gazdálkodás 
térbeli viszonylagos elkülönülését – szigeten létesülő legelők, nyári szállások meglétét is mutatják, 
melynek következtében időben szorosan szimbiózisban élő kettős település (Lórévvel) kialakulhatott. 

 

                                                           
1 Reményi L. – Pető Ákos 2015: http://bronzkor.hu/remenyi-laszlo-peto-akos-kozepso-bronzkori-rb-a2-b-regeszeti-
es-talajtani-kutatasok-a-cikola-viz-vizgyujto-teruleten-fejer-megye/ 
2 Visy 2000, 60-61, Stibrányi 2015, 79 
3 Stibrányi 2015, 68 
4 Stibrányi 2015, 111 
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kép: Főbb római kori és középkori úthálózat Adony határában Stibrányi M. 2015. évi doktori disszertációja 
40. térkép nyomán 
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 Településszerkezet 

Adony és térsége I. Katonai Felmérés 

Már az első katonai felmérésen is látható több, a mai 
tájhasználatra, tájszerkezetre is jellemző elem 
megléte. Ilyen például a természetes kisvízfolyások 
körüli, nem szántóként használt völgyek; a mai 
zártkerti sáv elődjének tekinthetők a Szőlőhegyi 
vonulat művelt területei; a több helyen is látható 
vizenyős területek jelzése, mely adottság a mai tájon 
a belvizes területeken él tovább. A főbb közlekedési 
útvonalak már kialakultak, ezek mai nyomvonala 
jobbára illeszkedik az akkorihoz. 

Néhány tájszerkezetet alakító elem még nem 
található meg az Első Katonai Felmérésen, így például a Líviai-, Cikolai-tavak helyén még csak vizenyős 
területek kerültek jelölésre; a vasút kiépítése ebben az időben még nem kezdődött meg. 

 

I. katonai felmérés (1763-1787) Forrás: http://mapire.eu/hu/ 

Az Első Katonai Felmérésen Adony 
belterületét szemlélve további hasznos 
megállapításokat tehetünk: a település 
alapvető utcaszerkezete már kialakult; 
láthatóan ebben az időszakban a templom 
környéke tekinthető a legerősebb 
térszervező objektumnak; a falutól délre 
külön álló településrész látható; az átkelő 
helytől út indul a főút irányába. 

 

Adony és térsége II. Katonai Felmérés 

A Második Katonai Felmérésen bővül a térképi 
ábrázolás, további ismereteket szerezhetünk a 
tájalakulásról: több dűlőnév is szerepel a térképen. 
A vizenyős területek ábrázolása nagyobb 
kiterjedésű az előző felméréshez képest, a Líviai-, 
Cikolai-tavak területén karakteresebben jelenik 
meg a vizenyős terület. A térképen számos major is 
jelölésre került, melyek közül több napjainkban is 
felfedezhető, igaz közülük némelyik már csak 
gazdátlanul várja a végső pusztulást; az utak 
hierarchiája jobban értelmezhető a Második 
Katonai Felmérésen, látható a mai 6 sz. főút, a Perkátai út, valamint a Pusztaszabolcs felé vezető út 
egykori nyomvonala.  
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II. katonai felmérés (1806-1869) Forrás: http://mapire.eu/hu/ 

A belterület lakás-állománya tovább 
fejlődött, valamint további új elemek 
jelentek meg: ábrázolásra került a kastély, 
és a hozzá tartozó tó; a templom 
megjelenítése jóval visszafogottabb a 
korábbi térképhez képest; a kikötő 
térsége fejlődött. A térképen jelölésre 
került a temető, mely a maival azonos 
helyen, hasonló kiterjedéssel található.  
Az észak-déli irányú közúti útvonal 
jelentősége a belterületet szemlélve 
egyértelmű. 

Adony és térsége III. Katonai Felmérés 

A Harmadik Katonai Felmérés segítségével a 
település tájalakulásáról az alábbiakat 
állapíthatjuk meg: a mai zártkert az Első Katonai 
Felméréshez képest tovább fejlődött, több épület 
és az Orbán-kápolna is jelölésre került; a Líviai-, 
Cikolai-halastavak területén Nádas-tó került 
jelölésre; a majorok a XIX. évszázad végén is 
működnek, számuk, és a már korábban is meglévő 
majorok épületállománya növekedett. 
A térképen több csárda is jelölésre került, így 
például a Perkátai út mentén, a mai zártkert területén működött Békás csárda. A Harmadik Katonai 
Felmérés idején a Pusztaszabolcson keresztül haladó vasúti vonal már látható, Adonyt ekkor még nem 
érinti a vasúti közlekedés.  

 

III. katonai felmérés (1869-1887) Forrás: http://mapire.eu/hu/ 

A belterület alakulásáról az alábbiakat 
állapíthatjuk meg: a település 
lakásállománya tovább fejlődött; a 
kastélypark tava mellett külön jelölt út 
halad el; két víztározó folt is felfedezhető 
a település délnyugati területén; a kikötő 
térsége tovább fejlődött. A gazdasági 
tevékenység fejlődésére utal a D.St. felirat 
a kikötőnél. 
A katolikus templom mellett a térképen 
jelölésre került az azóta már lebontott 
Ráctemplom is. 
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Kataszteri térkép (XIX. század) Forrás: http://mapire.eu/hu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyarország Katonai Felmérése (1941) Forrás: http://mapire.eu/hu/ 

1.A.b.Tájszerkezet alakulása 
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 Természeti táji adottságok 

Adony város az Alföld nagytájon belül két középtáj 
három kistájának területén fekszik. A település 
közigazgatási területének nyugati oldala a 
Mezőföld, keleti oldala a Duna menti síkság 
középtájhoz tartozik. A két középtáj a település 
domborzatát tekintve jól elkülöníthető. A Duna 
menti síkság középtáj Csepeli-sík kistájához tartozik 
a Dunától a Szőlőhegyi vonulatig tartó sík terület. A 
Szőlőhegyi vonulat és az attól nyugatra eső 
területek a Mezőföld középtáj Közép-Mezőföld 
kistájához tartozik. A Mezőföld középtájhoz tartozó 
területnek a Keserű-völgyi ároktól Iváncsa felé eső 
része a Váli-víz síkja kistájhoz tartozik. A város 
természeti adottságait a két középtájhoz való 
tartozás határozza meg. 
 
 Tájtörténet 

Tájszerkezet, tájhasználat 

Minden térség tájszerkezetének alakulását a természeti adottságok befolyásolják. Adony városának 
esetében a Duna közelsége meghatározó. A szőlőhegy művelésére lehetőséget adott a Duna közelsége, 
mely többek között befolyásolta a talajképződést, a domborzati és a talajtani adottságokat. 

A beépített területeken kívül a Líviai halastavak és a 2006-ban átadott autópálya (szakasz) a tájszerkezet 
jelentősebb mesterséges elemei közé tartozik. 

A tájszerkezet alakulásának megismerését a XVIII-XIX. században készült katonai felmérések elemzése 
segíti. 

Földterületre vonatkozó településsoros statisztikai adatok a XIX. sz. vége óta állnak rendelkezésre, melyeken az 
elmúlt bő 100 év tájhasználati változásait követhetjük nyomon.  
2. táblázat Területhasználatok változása (hektár) 

Művelési ág 1895 1913 1935 1962 1971 1984* 

Szántó 2563 2607 3934 3804 3891 3982 

Kert, gyümölcsös 65 71 84 100 130 181 

Szőlő 18 98 113 138 106 80 

Rét* 516 514 467 202 45 530 

Legelő 546 420 377 382 597  

Összes mezőgazdasági terület 3708 3710 4975 4626 4769 4773 

Erdő 180 185 264 415 409 410 

Nádas 7 3 17 28 71 68 

Művelés alól kivett terület 632 589 846 1009 856 854 

Összes terület 4527 4487 6102 6078 6105 6105 

* Az 1984-es adatsor a rét és legelő adatokat összesítve a legelő sorban közli. 
Forrás: Történeti statisztikai kötetek: Földterület községsoros adatok 1895-1984. Budapest, 1988. 

Adony jelenlegi területhasználatáról a földhivatali alaptérkép térinformatikai állományának 
feldolgozásával nyerhetünk információt. A település területének 16,46%-a művelés alól kivett terület, 
melyen az ipari tevékenység és a lakóterületek foglalnak helyet. A település 3982 ha szántóterülettel 
(összterület 63,58%-a) és 463 ha erdőterülettel (7,59%) rendelkezik. Összefüggő legelők (426 ha, 6,99%) 
a település nyugati részén találhatók . A Líviai-halastavaktól délre található zártkerti településrész 
telkeinek jellemző művelési ága a szőlő és a kert. 

Forrás: DÖVÉNYI (szerk.), 2010. 
Magyarország földrajzi kistájai 
Forrás: http://www.novenyzetiterkep.hu/node/101 
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3. táblázat Adony jelenlegi területhasználata a földhivatali alaptérkép alapján 

Művelési ág Terület (ha) Arány (%) 

Szántó 3877 63,58 

Kert, gyümölcsös 58 0,95 

Szőlő 78 1,28 

Gyep (rét) 8 0,13 

Gyep (legelő) 426 6,99 

Erdő 463 7,59 

Nádas 77 1,26 

Művelés alól kivett 1110 18,21 

Összes terület 6097 100% 

A település területhasználati 
diagramja mutatja az adonyi táj 
jellemzőit:  

- domináns mezőgazdasági 
területhasználat (túlnyomó-
részt nagyparcellás szántó; 
jelentős szőlő, kert és 
gyümölcsös; szórványosan 
gyep és legelő; megjelenő 
halastó és nádas 
területek) 

- szinte azonos méretű 
erdő- és vízgazdálkodási 
terület 

- jelentős méretű közlekedési 
terület (autópálya a tájszerkezetet is meghatározza) 

- a teljes közigazgatási területhez képest kis méretű települési és gazdasági terület 

 Védett természeti területek 

  

Hatályos OTrT Forrás: http://www.terport.hu/webfm_send/4210) 

Természetvédelem, tájvédelem 

Területfelhasználási mérleg

Lakó Vt Gksz Gipe K Közl Vasút

Z Ev Eg Má Mk Mko V
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Nemzeti Ökológia Hálózat 

A település területét érintik az ökológiai hálózat egyes elemei (ökológiai folyosó, magterület). Az ökológiai 
hálózat a természetvédelmi szempontból jelentősebb természetközeli állapotokat tükröző területeket 
köti össze és a területek között a fennmaradáshoz szükséges ökológiai kapcsolatot biztosítja. A 
magterületek, illetve az ökológiai folyosó besorolású területekre vonatkozó terület-, településrendezési 
szabályokat az OTrT 17-18. § tartalmazzák. 

 

Kiemelt jelentőségű természet-megőrzési Natura 2000 területek 

A város közigazgatási területét érintik az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területek: 

- HUDI20002 területkódú Adony-perkátai löszvölgyek megnevezésű kiemelt jelentőségű 
természet-megőrzési Natura 2000 terület 

- HUDI20034 területkódú Duna és ártere megnevezésű kiemelt jelentőségű természet-megőrzési 
Natura 2000 terület 

A Natura 2000 területek által érintett ingatlanok helyrajzi számait az európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 
tartalmazza. 

Természetvédelmi területek 

Adonyi Gyapjas Csűdfű Természetvédelmi Terület országos jelentőségű védett természeti területe: Az 
adonyi természetvédelmi terület kiterjedése 1 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma Adony 054/2. A 
védettség indoka és célja a hazánkban már csak kevés helyen előforduló fokozottan védett gyapjas csűdfű 
(Astragalus dasyanthus) adonyi termőhelyének megóvása. 

A Líviai Halastavak helyi jelentőségű védett természeti terület. A vizes, jelentős nádas felületekből álló 
terület számos védett madárfaj fészkelő- vagy pihenőhelye. 

Ex lege védett természeti értékek 

Nemzeti Ökológiai Hálózat Forrás: http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm 

http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm
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A település területén találhatóak ex lege védett országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt álló 
források és földvár. 

Adony déli felében Szentmihály-puszta területén az árterületből kiemelkedő löszfennsík peremén 
található egy természetes vízmosások által körülvett, háromszög alakú földvár. A vár legnagyobb átmérője 
120 m, a legnagyobb szélessége 55m.  

1.A.c. Történeti településmag alakulása 

Adony történeti településmagjának alakulását az alábbi ábrákon mutatjuk be. A Google Earth 
műholdfelvételein piros színnel jelöltük az adott történeti térképeken ábrázolt lakóterületek kiterjedését, 
ezáltal biztosítva a különböző korszakok összehasonlíthatóságát. Sárgával jelöltük azokat a 
lakóterületeket, illetve majorságokat, amik később megszűntek. Lilával jelöltük azt a területet, ahol a 
kikötő kezdett el kialakulni, majd terjeszkedett a későbbiekben, mert ez nem a városmag szerves része. 

4. táblázat: Adony város lakóterületeinek történeti alakulása 

 

Első Katonai Felmérés (1763-87) 

 

Második Katonai Felmérés (1806-1869) 

 

Harmadik Katonai Felmérés (1869-87) 

 

Magyarország katonai felmérése (1941)  

Történeti településmag 
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Légifelvétel (1979)  

 

Mai állapot (2017) 

Forrás: http://mapire.eu/hu/, Forrás: http://www.fentrol.hu/hu/, Google Earth alapján saját szerk.  

 

1.B. A TELEPÜLÉS RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGÉNEK FELMÉRÉSE ÚJONNAN BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETNEK KIJELÖLT TERÜLET 

ESETÉN TEREPBEJÁRÁSSAL 

aa) régészeti örökség felmérése, régészeti értékleltár 

A régészeti örökség felmérését a Miniszterelnökség hivatalos, 2017. 6. 23-án kelt adatközlése, 
http://archeodatabase.hnm.hu adatbázisa, a székesfehérvári és dunaújvárosi múzeumok régészeti 
adattárain alapuló közlések, továbbá Reményi László, Pető Ákos és Stibrányi Máté egy-egy korszak 
emlékanyagára kiemelten figyelő , közölt szisztematikus terepbejárási eredményei5 alapján állítottuk 
össze. Megállapítható, hogy az említett forrásokban szereplő lelőhelyek teljes mértékben nem kerültek 
átvezetésre a mai napig a központi nyilvántartásba, ezért ennek korrekciója a kutatást végző régészekkel 
együttműködésben feltétlenül szükséges. Ilyen „lebegő” adatokkal mind a korábbi kutatási adatok 
áttekintése során (pl. Szentmihálypuszta, Szárazér – kelta sírok, Dunai rakodó stb.), mind a legfrissebb 
közlések vonatkozásában találkozunk. Tekintettel arra, hogy a közhiteles nyilvántartásban a lelőhelyek 
számozása nem folyamatos, ezért a folyamatos számozás érdekében a lelőhelyeket átszámoztuk (lásd 
ismert régészeti lelőhelyek áttekintő táblázata). A nyilvántartásban még nem szereplő, de ismert régészeti 
lelőhelyeket átvezetésükig régészeti érdekű területként tartjuk nyilván. A korábbi irodalmi közlések 
alapján egyértelműen azonosítható lelőhelyeket bejelentjük a nyilvántartásba. 

Ismereteink szerint Adony közigazgatási határában 34 helyen van nyilvántartott régészeti lelőhely, további 
40-50 helyszínről kerültek elő régészeti jelenségek, melyeket jelen tanulmányban közhiteles 
nyilvántartásba történő átvezetésükig régészeti érdekű területként jelölünk.  

5. táblázat: Nyilvántartott régészeti lelőhelyek 

Sorszám 

hatás-
tanulmány 

Azonosító 
Sorszám 

NYI 
Név Korszak, Jelleg Megjegyzés 

1 21534 1 Vetus Salina      
Temető, vatyai 
kultúra 

kiemelten védett 

Világörökség 
várományos helyszín  

                                                           
5 Stibrányi 2015; Reményi-Pető 2015 http://bronzkor.hu/remenyi-laszlo-peto-akos-kozepso-bronzkori-rb-a2-b-
regeszeti-es-talajtani-kutatasok-a-cikola-viz-vizgyujto-teruleten-fejer-megye/ 
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Temető 
koravaskor 
Település, római 
kor 

Szentély általában, 
római kor 

Tábor, római kor 

 

1a. 21528 3 Dolicheum 

Temető, vatyai 
kultúra 

Szentély általában, 
római kor 

 

21534 lelőhely része 

2 21527 2 Iskolakert 

Temető, vatyai 
kultúra 

Telep általában, 
római kor 

Temető, középkor 

új korszak a 2010. évi 
ásatás alapján 

középkori templom 
körüli temető? 

3 21531 6 Szentmihálypuszta   

Temető, őskor 

Temető általában, 
vaskor-kora 
vaskor, 

Telepnyom 
(felszíni), középkor 

 

4 21553 14 Bolondvár         

Földvár, vatyai 
kultúra 

Kincslelet, 
középkor 

kiemelten védett 

Tvt alapján ex lege 
védett földvár 

5 23956 15 Holt-Duna-meder   

Temető általában, 
római kor 

 

vízalatti lelőhely 

6 38644 16 

M6/44/Fejér, 
M6/45/Fejér, 
M6/46/Fejér, 
M6/47/Fejér    

Telep általában, 
bronzkor 

Szórványlelet, 
római kor, 
népvándorlás kor, 
középkor 

 

7 38645 17 M6/48/Fejér     
Szórványlelet, 
bronzkor, római 
kor, Telep 
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általában, 
középkor 

8 383646 18 
M6/49/Fejér                                                                                                                                                                                                                                                

 

Szórványlelet, 
vaskor, 
népvándorláskor 

Telep általában, 
középkor 

Épület, középkor, 

 

9 38643 19 M6/43/Fejér 

Szórványlelet, 
bronzkor 

Telep általában, 
kora avar kor 

 

10 58955 20 
Duna-ág bal partja a 
Nagy-sziget alsó 
végénél 

Szórványlelet, 
római kor, újkor 

Hajó, ismeretlen 
kor 

 

11 21532 21 Szőlőhegy              
Kincslelet, török 
kor, 

 

12 59617 22 
Vetus Salina 2. 
őrtorony 

Őrtorony, római 
kor 

 

13 59618 23 
Vetus Salina 1. 
őrtorony 

Őrtorony, római 
kor 

 

14 63172 24 Lájt-tanya   
Telepnyom 
(felszíni), kora 
őskor, újkor, 

 

15 72465 25 Éles-hegy Földvár 

nagyobb 
kiterjedéssel 
jelölendő Tvt alapján 
ex lege védett 
földvár 

16 74041 26 Nagy-Duna-rét 

Telepnyom 
(felszíni), 
bronzkor-késő 
bronzkor, 

 

17 74043 27 Kis-földek 

Telepnyom 
(felszíni), római 
kor, Árpád-kor, 
késő középkor 

 

18 74049 30 Zsellér-dűlő 
Telepnyom 
(felszíni), őskor 

 

19 74051 31 Lívia-külső-szántók I. Telepnyom 
(felszíni), 
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bronzkor-késő 
bronzkor, kelta, 
népvándorlás-kor, 
Árpád-kor 

20 74055 33 Aladár-dűlő 

Telepnyom 
(felszíni), 
bronzkor, árpád-
kori település, 
templom és 
templom körüli 
temető 

Cikola középkori 
faluhely 

21 21536 34 Budapest-Mohácsi út       

Őrtorony, római 
kor 

Út, római kor 

kiemelten védett 

Ripa Pannonica 
római útszakasz 
része 

22 21543 35 Daja-puszta      

Temető, bronzkor, 

Szórványlelet 
középkor 

Egyházasdaj/Daja 
faluhely (Stibrányi 
M. alapján) 

23 21533 36 
Szőlőhegy, 
2180.számú telek    

Temető, avar kor  

24 21526 37 Böndi-tó        

Telep általában, 
bronzkor, római 
kor, Árpád-kor, 
késő középkor 

 

25 21546 38 Urasági konyhakert 
Szórványlelet, 
bronzkor 

 

26 77295 39 Kerek-rét 

Telepnyom 
(felszíni), újkőkor-
középső 
neolitikum; 
bronzkor-középső 
bronzkor; vaskor-
késő vaskor 

 

27 77297 40 6-os út 54. km 
Telepnyom 
(felszíni), bronzkor 

 

28 77591 41 
Vetus Salina 10. 
burgus 

Épület általában, 
római kor 

 

29 új lelőhely  Dunai rakodó   

Telepnyom 
(felszíni) bronzkor 

Szórvány lelet, 
bronzkor 

forrás: Antoni 2002 

 

30 új lelőhely  Szérűskert   
temető bronzkor, 
nagyrévi kultúra 

forrás: Antoni 2002 
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31 új lelőhely  Ráctemplom 
temető bronzkor 

 

forrás: Antoni 2002 

 

32 74053  Líviai-külső szántók II.   
Telepnyom 
(felszíni) őskor 

archeodatabase.hu 

adata 

33 74045  Kis-Földek II. 
Telepnyom 
(felszíni) Árpád-kor 

archeodatabase.hu 

adata 

34 77589 5 
Kulcs - Radicsai 
elágazó 

Épület általában, 
római kor  

településhatáron, de 
Adony területén is 

 21958 14 Iváncsa - Alá-Járó-dűlő   

Temető, bronzkor 

Erődítés, tábor, 
római kor 

Út, római kor, 

Telepnyom 
(felszíni), római 
kor 

 

közvetlenül 
településhatár 
közelében, de nem 
az adonyi határban 

 74241 4 Kulcs - Limesút   
Út, római kor, 

 

kapcsolódó római 
útszakasz, nem 
külön lh. 

 21690 8 Kulcs - Kulcs   

Vár, bronzkor-
középső bronzkor 
Szórványlelet, avar 
kor  

 

közvetlenül 
településhatár 
közelében, de nem 
az adonyi határban 

 66949 11 Kulcs - Radics-puszta    

Épület általában, 
ismeretlen kor  

Sír általában, 
ismeretlen kor  

közvetlenül 
településhatár 
közelében, de nem 
az adonyi határban 
kiemelten védett 

6. táblázat: Azonosítatlan régészeti lelőhelyek Adony határában 

 92641 42 Alsó-cikolai-szántók I. 
Telepnyom (felszíni), 
bronzkor-középső 
bronzkor 

azonosítatlan 
lelőhely 

 92643 43 Alsó-cikolai-szántók II. 
Telepnyom (felszíni), 
Árpád-kor, 

azonosítatlan 
lelőhely 

   
Szentmihálypuszta, 
Szárazér 

Temető vaskor - kelta 

forrás: Antoni 
2002 

azonosítatlan 
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   Gr. Zichy N. birtoka Temető avar 

forrás: Antoni 
2002 

azonosítatlan 

   
Daja-puszta, Pletser 
Ferenc földje 

Urnatemető-Bronzkor 

forrás: Antoni 
2002 

azonosítatlan 

   Szőlők Urnatemető-Bronzkor 

forrás: Antoni 
2002 

azonosítatlan 

 

 

kép: Nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyek Adony közigazgatási határában 
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kép: Nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyek Adony közigazgatási határában, kiegészítve a 
régészeti érdekű területekkel 
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Kutatástörténeti áttekintés 
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A település régészeti kutatása viszonylag korai kezdetű, több lelőhelyen régészeti feltárás is megvalósult. 
Ezek közül legjelentősebbek a Vetus Salina romjainak feltárásai. Több, egyéb forrásból ismert lelőhely (pl. 
Adony határában egykor létező középkori falvak vagy a törökök által létesített palánkvárak) azonosítása 
és feltárása azonban még várat magára. A településről a legkorábbi régészeti közlések még a 19. 
században jelentek meg.6  

Az ismert lelőhelyek mellett több lelet előkerülésének helye sajnos nem ismert pontosabban, mint pl. a 
gr. Zichy Nándor által a 19. században a Nemzeti Múzeumnak ajándékozott római és népvándorlás kori 
tárgyak, vagy az 1936-ban bekerült bronz tőr lelőhelye. Marosi Arnold 1913-ban már több bronzkori 
lelőhelyről tesz említést: az egyik – Szentmihály puszta – a falu határában, másik kettő pedig a falu 
belterületén fekszik. Marosi Arnold 1932-ben feljegyzi, hogy „Adony vármegyénk régészeti leletekben 
egyik leggazdagabb területe.” Ekkor folytatott ásatást az Adony – Rácalmás közötti országút építési 
területén. 7 

Az 1950-es évektől kezdődnek tervásatások néhány helyszínen: 1950-ben az ismert római tábor Vetus 
Salina területén tárják fel egy koravaskori temető sírjait. Kiterjedt középső bronzkori temető húzódik a 
település belterületén (Plébániakert – 1955. évi, majd 1974-1978 közötti és Iskolaudvar 2010. évi 
feltárások). 1957-ben a Dunai rakodónál került elő egy bronzkori arany halántékkarika. 1962-ben a falutól 
délre, új út építésekor tártak fel bronzkori edényeket, 1967-ben pedig B. Vágó Eszter  kelta temető 4 sírját 
tárta fel Szentmihály- Szárazér homokbányában. Az M6-os autópálya kiépítéséhez kapcsolódóan  több 
megelőző feltárás is történt, melyek során római kori, avar és középkori leletanyag került elő 2004-ben. 
2010-ben az adonyi általános iskola új szárnyának építésekor bronzkori és középkori sírok kerültek elő. 
Valószínűsíthetőleg a közelben lehetett Adony középkori temploma is. 2011-2012-ben Reményi László és 
Pető Ákos végeztek szisztematikus terepbejárásokat a település határában, melynek eredményeképpen a 
Cikola vízrendszerén számos régészeti lelőhelyet azonosítottak. Az elmúlt időszakban légirégészeti 
kutatásokból származnak főleg a bronzkori földvárakra vonatkozó adatok.  

                                                           
6 Archaeológiai Értesítő 1880. évi száma 
7 Antoni Judit: Adony az őskorban in. Adony Évezredei 2002 
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kép: Reményi László és Pető Ákos kutatásai során hitelesített és azonosított régészeti lelőhelyek A Cikolai 
vízgyűjtő területén 

 

Történeti áttekintés 

Az őskőkorból nincsenek Adony határából ismereteink régészeti lelőhelyről, azonban a környéken talált 
régészeti jelenségek akapján nem kizárt, hogy előkerülhetnek hasonló korú leletek (Érd - -50 000 éves 
település; Dunaújváros, Dunaföldvár – 12 000 éves megtelepedés).  

Az első földművelők, az ún. újkőkor vagy neolitikum idejéből egy település ismert Adony határában, Adony 
– Kerek-rét lelőhelyről.  

A rézkor időszakából egyelőre nem ismert lelőhely a település határából, de nyilván ebben az időszakban 
sem volt lakatlan a vidék, legfeljebb a gyorsabban mozgó, kevésbé letelepedett életmódot folytató 
közösséget kevesebb hátrahagyott leletanyagát feltárás nélkül nehézkesebb azonosítani.  

Intenzívebbé a megtelepedés a bronzkortól válik.  
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A nagyrévi kultúra emlékanyaga a plébánia szérűskertjéből ismert (új lelőhely Antoni J. 2002. nyomán). 

 

 

kép: Bronzkori lelőhelyek Reményi L. és Pető Á. terepbejárásai nyomán (2011-2012) Adony környékén8 

Kiemelten a Vatya kultúra idején intenzív a megtelepedés, mely időszakban több hatalmi központról – 
földsánccal – árokkal körbevett földvárról van tudomásunk, melyek közül a Szentmihály- Bolondvár és 
Adony – Éleshegy lelőhelyek kiemelt védelmet kapnak. A legtöbb esetben ezeket a földvárakat legalább 
egy irányból természetes vízmosások határolják. Adony – Szentmihálypuszta esetében adatolt az is, hogy 
a földvár sáncától délre nagyobb kiterjedésű őskori urnatemető található. 9 A többi ismert földvár 
esetében is számolni kell a sáncon/árkokon kívüli közeli kapcsolódó telepnyomok előkerülésével, ahogy 
azt megerősítik az Éleshegy környékén végzett újabb terepbejárások.  A terület jelentőségét mutatja, hogy 
újabban nyilvántartásban még nem szereplő földvárak váltak ismertté (Kígyós-tábla; Hatvanhármas-
tábla).10 

Vatya korszakba adatolható településhez kapcsolódó anyagok számos helyről ismertek a település 
határából, mint a 6-os út 54. km-nél vagy a Böndi-tónál. Urnasíros nagy kiterjedésű temető ismert a 
Plébánia/iskolakert; Urasági konyhakert és Rác templom lelőhelyekről a település belterületén, ettől 
északta a korábban Vörös Kereszt lelőhelyként is jegyzett Vetus Salina római táborban, továbbá a Szőlők 
területén és Daja-pusztán, mely utóbbi Pletser Ferenc földje (azonosító: 21543) néven került a 
leltárkönyvekbe.  

                                                           
8  
9 Antoni 2002, 25. 
10 Reményi-Pető 2015 
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Adony – Éleshegy bronzkori földvár és sánca11 

 

 

Adony – Éleshegy bronzkori földvár és sánca 
légifotón12 

 

 

Adony – Szentmihály – Bolondvár bronzkori 
földvár és sánca13 

 

 

Adony – Kígyós-tábla14 

 

Adony, Hatvanhármas-tábla15 

 

                                                           
11 http://www.fejermegye-varai.hu/adony_eleshegy/ 
12 http://www.fejermegye-varai.hu/adony_eleshegy/ 
13 http://www.fejermegye-varai.hu/adony_bolondvar/ 
14http://bronzkor.hu/remenyi-laszlo-peto-akos-kozepso-bronzkori-rb-a2-b-regeszeti-es-talajtani-kutatasok-a-
cikola-viz-vizgyujto-teruleten-fejer-megye/ 
15 http://bronzkor.hu/remenyi-laszlo-peto-akos-kozepso-bronzkori-rb-a2-b-regeszeti-es-talajtani-kutatasok-a-
cikola-viz-vizgyujto-teruleten-fejer-megye/ 
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kép: Bronzkori földvárak Adony határában topográfiai és légirégészeti kutatások alapján 

 

kép: Bronzkori urnasírok Iskolakert/Plébániakert (21527) lelőhelyen 
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Ettől az időszaktól bizonyosan adatolható a dunai gázló Csepel-szigetre való átjutást biztosító használata, 
amire utal a Dunai rakodó lelőhely, mely sajnos a raktárbázis kiépítése során teljesen megsemmisülhetett.  

A későbronzkor – koravaskor idejéből kevesebb adatunk van, telepnyomok Nagy-Duna-rét (74041) és 
Lívia-külső-szántók I (azonosító: 74051)lelőhelyekről, sírok a római tábor területéről ismertek.  

A római korban egy ideig még a továbbélő kelta eredetű lakosággal számolunk. Vegyes rítusú temetkezést 
tártak fel ebből az időszakból Szentmihálypuszta-Szárazér homokbányában (azonosító 21531), szórvány 
leletek pedig a 6-os út nyomvonalán is előkerültek (M6/49/Fejér).  

A mai Adony területén egy hat alkalommal megújított erődített katonai tábor (castellum), és hozzá tartozó 
civil település (vicus) feküdt. A római birodalom Panonia Inferior provincia 106-107-től, a III-IV. század 
fordulójától az északi része Valeria provincia  folyami határszakaszának védelmére létesült tábor neve az 
egykori források (Itinerarium Antonini) szerint Vetus Salina volt. Egykor a település északi részén található 
MOL kúttal szemben fekvő árterületen fekszik.  

 

Az erőd nagy részét elmosta a Duna, csak egy háromszög alakú terület maradt meg belőle. Amikor 1949-
ben újjáépítették a 6. sz. utat, Barkóczi Lászlónak kiterjedt feltárásokra nyílt módja. Megállapította, hogy 
több palánk periódus előzte meg a kőerőd építését. Az erőd körvonalai még ma is jól látszanak az 
úgynevezett vörös kereszt körül, mely az országút keleti szélén áll. A palánktábor első három periódusát 
az I. és II. század közepe közötti időszakra lehetett keltezni. A legkorábbi erőd 25 m-es távolságban emelt, 
3,4 m belső átmérőjű kiugró tornyokkal rendelkezett. A következő erőd falát kettős faoszlopokkal 
emelték, úgy, hogy hátulról ferdén beállított oszlopok támasztották meg őket. Ennek az erődnek 
négyszögletes, a következőnek kerek tornyai voltak. A kőerőd csak Antonius Pius (138-160) korában épült, 
és bizonyos megújításokkal a III. század második feléig állt. Az ásatások szerint Vetus Salinában egy további 
palánkerődítmény is volt, mégpedig ettől a helytől valamivel délebbre. Az V. század elejéig számolhatunk 
Vetus Salinában római helyőrséggel.16  Az erődhöz tartozó vicus (territorium Vetussalinensium) és a 
temetők, melyek általában a településekről kivezető utak két oldalán helyezkedtek el díszes síremlékekkel, 
alig ismertek. Ezeket a jelenségeket elsősorban a nyugati és a déli oldalon kell keresnünk, ahol azonban a 
beépítettség akadályozhatja a további kutatást. További település került elő a tábortól kb. 2 km-re 
északra. 1975-ben egyedülálló leletre bukkantak az erődtől alig 30 m-re nyugatra: egy Dolichenus-
szentélyre. 

                                                           
16 Szabó Ádám: Adony története a római korban. In Antoni et kol. 2002; Visy Zsolt: A római limes Magyarországon 
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Kép: Vetus Salina felmérési helyszínrajza (a lelőhely nagy rész a Duna által elmosottterületen) 

Az egykori Limes úthoz kapcsolódóan Matrica (a mai Százhalombatta) és Vetus Salina között egykor 13 
burgus (őrtorony) állt, a következő szakaszon Vetus Salina és Intercisa (Dunaújváros) között további 8 ilyen 
torony azonosítható.17 Szentmihálypusztáról ismert mérföldkő, mely Aquincumtól 38 mérföldet ad meg.  

 

kép: Régi római romok jelölése mint a régi Adony település Adonytól északra egy 18. századi térképen  

 

                                                           
17 Szabó 2002 
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kép: Római kori leletek Vetus Salina Dolicheum szentélyének területéről.  

A római kort követő népvándorlás korából több avar kori településnyom, és 1876-os előkerüléssel sírlelet 
is ismert. Feltárásra az M6 autópálya nyomvonala által érintett lelőhelyek esetében került sor, mint Adony 
16 (M6/44/Fejér, M6/45/Fejér, M6/46/Fejér, M6/47/Fejér), M6/49/Fejér lelőhelyeken, további 
telepnyom Lívia-külső-szántók I. területéről ismert. További temető feltárására 1988-ban a Szőlőhegy, 
2180.számú telken került sor. 



ADONY VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA  41 
2017. SZEPTEMBER HÓ 

VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
1085 BUDAPEST, JÓZSEF KÖRÚT 29. • TELEFON: (36 1) 413-0959 • HONLAP: HTTP://VATIKFT.HU/ 

 

kép:  Az 1880. évi Archaeológiai Értesítőben közölt avar kori sírlelet.  

A honfoglalás korából nincs adonyi régészeti adatunk, de feltételezhető ezen a vidéken is a magyarok 
vezető törzsének megtelepedése. Stibrányi Máté a11-12. századinak feltételezhető templomok Fejér 
megyében között sorolja fel Egyházasdaj települést18. Régészetileg Daja-puszta (azonosító: 21543) 

                                                           
18 Stibrányi 2015, 49 
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lelőhellyel azonosítható. Adony Éleshegy kiemelten védett lelőhelyről (azonosító: 72465) 1936 tavaszán 
Major József adonyi szőlősgazda egy bronztőrt és egy Árpád-kori "fülönfüggőt" ajándékozott a Magyar 
Nemzeti Múzeumnak, melyek éleshegyi szőlőjéből származtak. A leletbejelentést követő próbaásatás 
során egy 11-12. századi temető négy sírját és bronzkori objektumokat tártak fel. A négy sír közül három 
nem tartalmazott mellékletet, míg a negyedik sírból egy bronz karikagyűrű került elő.19 

 

 

 

                                                           
19 Petkes Zsolt: Honfoglalás és kora Árpád-kori soros és templom körüli temetők sírleletének katasztere Fejér megyében. Alba 

Regia 41. (2012) 
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kép: középkori birtokhatárok térkép: Adony északi határa határhányásokkal 
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Adony első írásos említése 1333-ból származik, amikor a budai főesperességben fekvő Odon papja 1333-
ban pápai tizedet fizet. A település középkori jelentőségére utal, hogy összesen három olyan 
tizedkerületet ismerünk, amelynek a központja biztosan a mai Fejér megye területén volt (Adonykés, 
Mórkés, Lepsénykés)20.  
1424-ben mint a Csepel-szigethez tartozó királyi birtokot Besenyővel és Keresztúrral együtt Borbála 
királyné használatára rendelték. Az adományozást biztosító - Albert ausztriai herceg és több 
magyarországi főúr által kiállított oklevél - az adonyi ménesekről beszél (Adon cum euqaciis). Valószínűleg 
királyi ménesekről lehet szó. Adony a XV. században már jelentős település, vásárai a fehérvári, 
simontornyai és csákvári vásárokkal vetekedtek. A mezővárossá fejlődő település jelentőségét mutatja, 
hogy 1439-ben és 1456-ban a királyné és az uralkodó oklevelet keltezett innen. 1439-ben Albert halálhíre 
itt érte a királynét. A mezőváros (oppidum) kifejezés 1463-ban jelenik meg először, amikor Mátyás király 
Adony mezővárost Szakolyi Péter temesi ispánnak adta. A következő évben (1464) Mátyás Adonyt (Adon), 
Szabolcs (Zaboch), Cikola (Cykoallya) és Szentmihály (Zentmyhal) pusztákkal és tartozékaikkal, valamint a 
dunai révvel Magyar Balázsnak, Magyarország felső részei kapitányának és öccsének, Magyar Kelemennek 
adományozta. A Mohács előtti utolsó adat 1526-ból való: Lajos király a mohácsi csatába menet július 31-
én ért Adonyba, ahonnan okleveleket keltezett. Innen Pentelére ment tovább. Ebben a korban az adonyiak 
Csepel-szigetet is használták. 1527-ben Ferdinánd király megparancsolta a csepelieknek, hogy ne 
háborgassák őket az Adony és Makád birtokok között levő szigeti legelő használatában.21 
A település közigazgatási határában lévő további középkori települések közül  Szentmihálypuszta 1457 óta 
fordul elő a forrásokban.  A helységnév azzal kapcsolatos, hogy az itteni templomnak Szent Mihály 
arkangyal volt a védőszentje. Egyes adatok szerint a Bolondvártól délre vagy a 6-os út nyugati oldalán 
keresendő.  
Cikola középkori település és templom régészeti lelőhelyként Aladár-dűlő néven szerepel a 
nyilvántartásban, központi azonosítója: 74055. Az Alsócikola helynév Chykoalya (olvasd: Cikóalja) alakban 
1457-ben bukkan fel, Eredetéhez lásd egyfelől a magyar Cikó személynevet, másfelől a nyelvjárási (cikó = 
vékony haj fonadék) főnevet. Az alsó- előtag a szomszédos Pusztaszabolcshoz tartozó Felsőcikolapuszta 
előtagjával áll szemben.22 
Kisebb településbokrok több helyen léteztek történeti forrásokból ismert lelőhelyeken túl is a mai Adony 

közigazgatási határában, ezek a terepbejárási adatok alapján a következők: M6-os vonalán M6/44/Fejér, 

M6/45/Fejér, M6/46/Fejér, M6/47/Fejér (azonosító: 38644), M6/48/Fejér és M6/49/Fejér (azonosító: 

38645-46) lelőhelyek, Kis-földek (74043), Lívia-külső-szántók I. (74051), a Böndi tónál szintén kerültek elő 

Árpád-kori és későközépkori leletek egyaránt.  

Adonyba Fehérvár eleste után török helyőrség került. A 16. századtól Dzsánkurtarán nevű török erődítés, 
palánkvár, „párkány" létesül Adony közelében a Duna partján, Pentele és Ercsi között. Fitz Jenő szerint ez 
a palánk valószínűleg az Adonytól délre, a Szentmihály-pusztánál emelkedő domb ÉK-i sarkán, széles mező 
határán volt (Bolondvár – azonosító: 21553 -itt középkori kincslelet is előkerült). Ez az egyik legjelentősebb 
török erődítmény, őrséggel, falakkal, török lakossággal. Ebben az időben Adony is „kétsejtű" település, 
palánkból és faluból állt. A palánkvár helyét tekintve más helyszín is felmerült, kutatók a mai Adony és a 
Dunai rakodó közelébe is helyezik. Hatházi Gábor hívta fel a figyelmet arra, hogy Dzsankurtaran és 
Korkmaz elképzelhetően két helyszínen található, az első erősség 1603-ban történt felégetése után új 
helyre építhették.23 Evlia Cselebi az utóbbit látta 1664-ben, leírása szerint Dzsankurtaranban „a várnak a 
Duna-parti szögleténél egy rombadőlt templom van, amely deszkával és más készletekkel és a város más 
készleteivel van tele.” 1663-ban Offendorf Henrik említi az adonyi palánkot, mely valamivel nagyobb, mint 
az ercsi, de különben a szokott módon épült: száraz árokkal körülvéve. A palánkon kívül vendégfogadó és 
néhány ház állott, melyben keresztények laktak. Mind a palánk, mind a vendégfogadó és a házak 

                                                           
20 Stibrányi 2015, 53 
21 FEJM_FMTE_13, pp. 42-43 
22 FEJM_FMTE_13, pp. 42 
23 Stibrány 2015 
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négyszögben magas cölöpökkel voltak körülvéve. Közvetlenül a palánkkal szemben sok vízimalom volt a 
Dunán. A folyóban levő két szigeten sok fás kert és különösen sok vad volt.24 
 

 
Kép: Offendorf Henrik leírásához készített térkép 
 

 
 
Kép: 1686. évi táborozáshoz készített térkép – A palánk és a település fordított állású a korábbi vázlatkoz 
képest 
 
Az elpusztult magyar lakosság helyére a 17. század elején rácok érkeznek. A török kiűzése után a meglévő 
rác lakosság mellett, a földesurak engedélyével, rác zsoldoskatonák telepednek meg (OL Ber. u. Sch. 1693. 
dec. 30.). Adony 1696-ban rác községnek számított. Azonban a rácok „inkább vándorolnak és kóborolnak, 

                                                           
24 FEJM_FMTE_13, pp. 44 
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mint állhatatosan egy helyben maradnak" (FmL Conscriptiones ignobilim. No. 1160.). 1700-ban a rác 
lakosok elhagyják Adonyt, ahová később német telepesek érkeznek.25  
 

Vízalatti régészeti emlékek Adonyban 

A település határában a Duna medrének nyugati irányú bevágódása által több lelőhely kerülhetett idővel 
víz alá. bizonyosan így történt ez Vetus Salina kb. 2/3 részével, illetve feltételezésünk szerint a dunai 
rakodó néven azonosított lelőhellyel, mely egyben jelentős átkelőként működött a szemközti Csepel 
szigettel összefüggésben. Adony határhasználatában a szigetek is jelentős szerepet játszottak a középkor 
óta, erre utalnak pl. a lovak legelőhelyeivel /nyári-téli szállás/ kapcsolatos források. A két szemközti parti 
település – szemközti oldalon Lórév története szorosan egybefonódott.  Valószínűsíthető, hogy az egykori 
Szentmihály birtok egy része is elmosódott. További adatunk az utóbbi évekből Tóth János Attila vízalatti 
régészeti kutatásainak köszönhetően vannak: pl. a római tábor közelében Holt-Duna-mederben római 
sírok váltak ismertté, a Duna-ág bal partja a Nagy-sziget alsó végénél római kori leletek és hajóroncs került 
elő.   

1.C. A VÉDETT MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁRA 

1.C.a. A világörökségi, és a világörökségi várományos helyszínek és területek 

Adony világörökségi helyszínekkel és területekkel nem rendelkezik. 

Adony Világörökségi várományosi helyszínnel érintett, nevezetesen A római birodalom határai – A dunai 
limes magyarországi szakasza megnevezésűvel. 

Forrás: 27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékéről 

1.C.b. Az országos építészeti örökség elemei 

 Műemlékek és műemléki környezetük 

A műemléki védettségről a 2001. évi LXIV. törvény rendelkezik az alábbi módon: 

32. §148 A nyilvántartott műemléki értékeket a miniszter rendeletben nyilvánítja műemlékké, aminek 
tartalmaznia kell: 
a) a védetté nyilvánítás tényét, 
b) a védetté nyilvánított műemléki érték meghatározását, a védelem célját, 
c) a védelem fajtáját (műemlék, műemléki terület), 
d) az egyedileg védett ingatlanra (ingatlanrészre) vonatkozó, elővásárlási joggal kapcsolatos 
rendelkezést, ha a védetté nyilvánítást megalapozó érték kiemelkedő jelentősége indokolja, 
e) a műemléknek kormányrendeletben meghatározott szempontjai szerinti kategóriába sorolását, 
f) a műemlék ingatlan (ingatlanrész) és a műemléki terület meghatározását, az azonosításához 
szükséges helyrajzi adatokkal. 
32/A. § A hatóság évente legalább egyszer javaslatot tesz a nyilvántartott műemléki értékek 
műemlékké nyilvánítására. 
32/B. § A műemléki védettség a védett műemléki érték értékleltárba vett, műemléki értéket 
megalapozó, hiteles alkotórészeire, tartozékaira, valamint beépített berendezési tárgyaira is kiterjed. 
33. § Egyes jelentős történeti és kulturális értékű, illetve veszélyeztetett helyzetű műemlékek és 
műemlékegyüttesek fokozott védelmét biztosítani kell. 
34. § A műemléket, valamint indokolt esetben fontosabb megközelítési pontjain a védett területet a 
hatóság a jellemző adatokat ismertető, „Műemlék” feliratú táblával jelöli meg. 
 

A Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság Műemléki osztályának adatszolgáltatása 
alapján Adony közigazgatási határain belül: 

- 3 db műemléket, 

                                                           
25 Párniczky Józsefné in Pesty 1977; további irodalommal 



ADONY VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA  47 
2017. SZEPTEMBER HÓ 

VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
1085 BUDAPEST, JÓZSEF KÖRÚT 29. • TELEFON: (36 1) 413-0959 • HONLAP: HTTP://VATIKFT.HU/ 

- 3 db műemléki környezetet tartanak nyilván. 

Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint 
rendelkezik: 

(3) A műemléket a bírság szempontjából 
a) I. kategóriába kell sorolni, ha a műemlék a (2) bekezdésben foglaltak tekintetében eszmei 
jelentősége és egyedisége révén országos szinten kiemelkedő műemléki jelentőséggel bír vagy jelentős 
gazdasági-fejlesztési potenciállal is rendelkezik, 
b) II. kategóriába kell sorolni, ha a műemlék nem tartozik az I. kategóriába. 
(4) A nyilvántartott műemléki érték a III. kategóriába tartozik. 

Az Adony területén található műemlékek a II. bírság kategóriába tartoznak. 

7. táblázat Műemlékek a nyilvántartás szerint 
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1.  1624 3555 Rákóczi út 37. R. k. templom Műemlék II. 
22509/1958. ÉM 
120344/1958. MM 
31828/1963. ÉM 

65 635950 197522 

2.  1625 3554 
Kossuth Lajos utca 
2. 

Xavéri Szent Ferenc-
szobor 

Műemlék II 31828/1963. ÉM 893 635962 197462 

3.  9703 3556 Révátkelőhely 
Nepumuki Szent János 
szobor 

Műemlék II 
15078/12/1984. OMF 
3864/1985 OMF 

297 637198 196725 

 

8. táblázat Műemléki környezetek a nyilvántartás szerint 
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1.  1625 22030  
Xavéri Szent Ferenc-szobor ex-lege 
műemléki környezete 

Műemléki 
környezet 

  65, 113, 883/3, 164 

2.  1624 22031  
R. k. templom ex-lege műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

  64/3, 883/3, 893, 113, 164, 886, 887 

3.  9703 22032  
Nepumuki Szent János szobor ex-
lege műemléki környezete 

Műemléki 
környezet 

  324, 323/2, 329, 326/2 

 

 A műemlékvédelem sajátos tárgyai 

Történeti kertek 

A történeti kertekről a 2001. évi LXIV. törvény 36. §-a rendelkezik az alábbi módon: 

36. § (1) A történeti kert történeti vagy művészeti értékkel bíró, önállóan vagy más műemléki értékhez 
kapcsolódóan, illetve a történeti településszerkezet részeként megjelenő kertépítészeti alkotás, 
zöldfelület vagy park. 
(2) A kiemelkedő jelentőségű történeti kert általános védelemben részesíthető, műemlékké 
nyilvánítható.  
(3) A történeti kertet lehetőleg eredeti rendeltetésének megfelelően, teljes eredeti területére 
kiterjedően kell védelem alá helyezni. 
(4) A műemléki védelem alatt álló történeti kert egésze nem számolható fel, annak védett részei nem 
szüntethetők meg. 

Az Adony területén található Zichy-kastély parkja helyi jelentőségű történeti kert. 

Történeti temetkezési helyek 

A történeti temetkezési helyekről a 2001. évi LXIV. törvény 37. §-a rendelkezik az alábbi módon: 
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37. § (1) Védelemben kell részesíteni azokat a történeti temetkezési emlékhelyeket vagy a helyeket 
(történeti temetőket és temetkezési emlékhelyeket) vagy ezek meghatározott részeit, különösen a 
sírjeleket, síremlékeket, sírépítményeket, amelyek műemléki értékei a magyar történelem, a vallás, a 
kultúra és művészet sajátos kifejezői, illetve emlékei. 
(2) Műemléki védelemben részesíthető: 
a) a temető egész területe; 
b) a temető körülhatárolt területrésze; 
c) a sírjel, síremlék, sírépítmény; 
d) síremlékcsoportok, sírjel, sírépítmény együttesek, vagy azok megjelenése, látványa; 
e) a temető egyéb építménye, tartozéka, illetve eleme; 
f) temetkezési emlékhely. 
(3) Műemléki védelem alatt álló történeti temetkezési hely, illetve azok részei nem szüntethetők meg, 
valamint e törvény alapján védett sírjel, síremlék, sírépítmény nem bontható el. 

A Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság Műemléki osztályának adatszolgáltatása 
Adony területén történeti temetkezési helyekről nem tett említést. 

Nemzeti sírkert 

A Nemzeti Örökség Intézete honlapja a nemzeti sírkertekről az alábbi tájékoztatást adja: 

„A nemzeti sírkert a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság (NEKB) által annak minősített temető, 
hősi temető, hősi temetési hely, továbbá temetkezési emlékhely, kegyeleti emlékhely, temetési helyek 
összessége. 
A nemzeti sírkert olyan virtuális jellegű, vagyis nem egy konkrét temetőhöz, illetve temetőrészhez 
(parcella) köthető, hanem Magyarországot lefedő sírkert, amelybe a magyar történelem és kultúra 
jelentős alakjainak sírjai tartoznak. A nemzeti sírkert része lehet bármely magyarországi sírhely. A 
védettségről az NEKB dönt, a védetté nyilvánított sírok nem felszámolhatók, felettük a rendelkezési 
jogot a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) gyakorolja, így minden védett sírral kapcsolatos kérelmet a 
NÖRI-hez kell benyújtani.” 

Adony területén nemzeti sírkert nem található, de a Kistemetőnek elnevezett sírkertben található 2 db 
sírhely: 

- Zichy Aladár, zichy és vásonkeői gr, tevékenysége: politikus, koronaőr, 
- Zichy Nándor, zichy és vásonkeői gr, tevékenysége: politikus, gazdasági író 

Forrás: http://nori.gov.hu/nemzeti-sirkert/?s=&city=12545&cemetery=0 

Történeti táj 

A Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság Műemléki osztályának adatszolgáltatása 
Adony területén történeti táj érintettségről nem tett említést. 

Műemléki jelentőségű terület 

A műemléki jelentőségű területekről a 2001. évi LXIV. törvény 39. §-a rendelkezik az alábbi módon: 

39. § (1) Műemléki jelentőségű területként kell védeni a település azon részét, amelynek jellegzetes 
szerkezete, beépítésének módja, összképe, a tájjal való kapcsolata, terei és utcaképei, építményeinek 
együttese összefüggő rendszert alkotva történelmi jelentőségű és ezért műemléki védelemre érdemes. 

A Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság Műemléki osztályának adatszolgáltatása 
Adony területén műemléki jelentőségű terület érintettségéről nem tett említést. 

 

 Emlékhelyek 

Történelmi emlékhely 

A Nemzeti Örökség Intézete honlapja a történelmi emlékhelyekről az alábbi tájékoztatást adja: 
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„A történelmi emlékhelyek az emlékezet olyan fontos helyszínei, amelyek nemzeti, felekezeti, regionális 
vagy kisebbségi szempontból kiemelkedőnek minősülnek. Bár gyakran fontos építészeti alkotások, nem 
elsősorban műemléki szempontok alapján számítanak jelentősnek, hanem kiemelkedő történelmi 
szerepük miatt. Lehetőséget nyújtanak arra, hogy a hozzájuk ellátogatók számára 
megtapasztalhatóvá tegyék a magyar történelem sorsfordító eseményeit, tragédiáit, de dicső 
pillanatait is. Jelenleg negyvenhat történelmi emlékhely található az országban, amelyek jelentőségét 
a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság javaslata alapján kormányrendelet ismerte el. Ezek 
egységes megjelöléséről a Nemzeti Örökség Intézete gondoskodott. A felállított sztélék nem csupán 
egységesen és könnyen felismerhetővé tették az emlékhelyeket, de tömören azok jelentőségéről is 
tájékoztatják az érdeklődőket.” 

A Nemzeti Örökség Intézetének honlapja nem tartalmaz Adony területén történelmi emlékhelyet. 

Nemzeti emlékhely 

A Nemzeti Örökség Intézete honlapja a nemzeti emlékhelyekről az alábbi tájékoztatást adja: 

„A nemzeti emlékhelyek történelmünk legfontosabb helyszínei, az emlékezet egyszerre szimbolikus és 
valóságos terei. Bár gyakran fontos építészeti alkotások, nem elsősorban műemléki szempontok 
alapján számítanak jelentősnek, hanem kiemelkedő történelmi szerepük miatt. Lehetőséget nyújtanak 
arra, hogy a hozzájuk ellátogatók számára megtapasztalhatóvá tegyék a magyar történelem 
sorsfordító eseményeit, tragédiáit, de dicső pillanatait is. Jelenleg tizennégy nemzeti emlékhely 
található az országban, amelyek jelentőségét a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság javaslata 
alapján az Országgyűlés törvénnyel ismerte el. Ezek egységes megjelöléséről a Nemzeti Örökség 
Intézete gondoskodott. A felállított sztélék nem csupán egységesen és könnyen felismerhetővé tették 
az emlékhelyeket, de tömören azok jelentőségéről is tájékoztatják az érdeklődőket.” 

A Nemzeti Örökség Intézetének honlapja alapján, Adony területén nemzeti emlékhely nem található. 

1.C.c. A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek és a nyilvántartott régészeti lelőhelyek 

Az Örökségvédelmi Hatástanulmány régészeti fejezeteit a Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes 
Államtitkárság (Műemléki Osztálya) által vezetett hivatalos régészeti lelőhely nyilvántartásra alapoztuk. 

E nyilvántartás Adony község közigazgatási határain belül 30 régészeti lelőhelyet ismer. E lelőhelyek közül: 

- 3 db kiemelten védett besorolású 
- 1 db védőövezet besorolású 
- 26 db szakmai védelmi besorolású. 

 

Régészeti érdekű területek:  

A Kötv 7.§ 14. pontja szerint régészeti érdekű területnek, azaz jelenleg nem tényleges, de lehetséges 
lelőhelynek minősül minden olyan terület, ahonnan régészeti emlék és leletek előkerülése várható. 
Különös tekintettel az egykori forrásokra, a vízfolyások, erek és folyók árvízmentes partvonulataira, 
valamint olyan területekre, melyek korábbi időszakokban megtelepedésre alkalmasak voltak.  

Régészeti lelőhelyek védelme 

A régészeti örökség védelme érdekében ezért minden esetben különös gonddal kell eljárni az építési és 
művelési ág változási engedélyek kiadásakor, mivel bármilyen, a föld felszíne alá mélyedő kivitelezési 
munkával a régészeti örökség elemei pusztulhatnak el. 

A Kötv. törvény és a 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 
szabályokról 5. § alapján  

(1) A nyilvántartott régészeti lelőhelyen állapotromlással járó tevékenység csak engedéllyel végezhető. 
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(2) A nyilvántartott régészeti lelőhely állapotromlásának minősül a réteg vagy rétegsor átvágása, a 
történeti összefüggés megszüntetése, a régészeti leletek eredeti helyükről történő elmozdítása régészeti 
feltárás nélkül. 

(3) A földmunkával járó beruházással el kell kerülni 

a) a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet, 

b) a nyilvántartott tájképi jelentőségű régészeti lelőhelyet és 

c) az eredeti összefüggéseiben megmaradt, helyben és fizikai állapotromlás nélkül megőrzendő régészeti 
emléket. 

(4) A lelőhely állapotváltozásával járó régészeti feltárás esetén előnyben kell részesíteni az eredeti 
rétegsort és történeti összefüggést tartalmazó lelőhelyrész megtartását. 

A nyilvántartott régészeti lelőhelyek védetté nyilvánítása a 2001. évi LIV. törvény alapján 

12. § Az ország kiemelkedő történeti és kulturális jelentőségű nyilvántartott régészeti lelőhelyeit 
jogszabályban kell védetté nyilvánítani. 

 

13. § (1) A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeken nem lehet olyan tevékenységet folytatni, amely a 
lelőhelynek akár részleges állapotromlását eredményezheti. 

(2) A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyhez védőövezetet lehet kijelölni. 

(3) A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket kiemelten vagy fokozottan védett régészeti lelőhely 
kategóriába kell sorolni. 

(4) Kiemelten védett az a lelőhely, mely kivételes tudományos jelentőséggel, és nemzetközi vagy országos 
szempontból kiemelkedő fontossággal bír. Fokozottan védett az a régészeti lelőhely, melynek 
tudományos jelentősége megállapítható, és egy nagyobb tájegységre nézve kiemelkedő fontossággal bír. 

14. § (1) A védetté nyilvánítás előkészítését a Hivatal folytatja le, amely évente legalább egyszer javaslatot 
tesz a nyilvántartott régészeti lelőhelyek védetté nyilvánítására. 

(2) A védelem alá vonni tervezett lelőhelyhez és a lelőhely régészeti védőövezetéhez tartozó ingatlanok 
tulajdonosait és az egyéb érintett személyeket jogszabályban meghatározott módon értesíteni kell. 

 

Kiemelten védett régészeti lelőhelyek védelme 

Adony határában néhány lelőhely a kiemelten védett kategóriába sorolt (Vetus Salina; Bolondvár; Éles-
hegy). További ismert, de nyilvántartásban nem szereplő földvárak (Kígyós-tábla; Hatvanhármas-tábla) 
felvétele is indokolt lenne, tekintettel arra, hogy ezeknek a lelőhelyeknek pontosabb felmérése részben 
megtörtént, részben további, pl. geofizikai módszerek alkalmazásával tovább adatolható. Adony Éles-hegy 
esetében a lelőhely kiterjedése mindenképpen kiterjesztendő a földvár teljes területére, nem csupán 
belső magjára, kiterjedése a felmérések alapján a nyilvántartottnál jóval nagyobb. A védetté nyilvántartás 
számos új lehetőséget jelenthetne a település kulturális életében, turisztikai vonzerejében. A 2001. évi 
LIV. örökségvédelmi törvény rendelkezései alapján fontos azon lelőhelyek válogatása és egyedi felmérése, 
melyek mint emberkéz alkotta morfológiai formák ma is terepen tereptárgyként azonosíthatók, ezáltal 
megfeleltethetők a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban Tvt.) „kunhalom” 
és „földvár” definíciójának. Ezek megfelelő felmérése további védelmük érdekében alapvető és sürgető. 
Kiterjedésük, állapotuk, művelési módjuk, növényzeti borításuk pontos felmérése, esetenként történeti 
térképek alapján történő elemzése, történeti adatokkal való alátámasztása és a veszélyeztető tényezők 
kiértékelése alapján hatékony kezelési javaslatok fogalmazhatók meg.  
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A világörökségi, és a világörökségi várományos helyszínek és területek 

A település határában húzódik a Rippa Pannonica római út, mely szerepét a település határában lévő 
római út nyomvonalszakaszok, őrtornyok és katonai tábor (Vetus Salina) is erősíti. A világörökségi védelem 
érdekében az adott lelőhelyek vonatkozásában védőövezet kijelölése indokolt. A kapcsolódó 
dokumentációs kötelezettségek tekintetében irányadó a 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet a 
világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi 
várományos helyszínekről. 

A Ripa Pannonica magyarországi szakasza (Ripa Pannonica in Hungary – RPH) csaknem 415 km 
hosszúságban húzódik Rajkától Sátorhelyig. A várományos világörökségi helyszín (RPH) 124 részhelyszínt 
tartalmaz, amelyek a határszakasznak kiválasztott, reprezentáns funkcionális elemei: két legióstábor két-
két katonavárossal és polgárvárossal (Aquincum, Brigetio), 18 segédcsapat tábor a hozzájuk tartozó, 
topográfiailag azonosítható polgári településekkel együtt. A szakirodalomból jól ismert, változatos 
alaprajzú késő római erődök mellett a részhelyszínek listája számos légi-régészeti módszerekkel 
azonosítható őrtornyot, ideiglenesen fennálló menettábort, légi fotókon jól követhető limes-útszakaszt és 
két útállomást tartalmaz. A Duna folyam, mint vízi főútvonal mellett a folyamatosan követhető, számos 
szakaszon jól dokumentálható limes út gyakran nyílegyenes, a középkori és helyenként a mai úthálózat 
(pl. 6-os főút) alapját is képező nyomvonala jelenti a topográfiai, és egyben az emblematikus kohéziót a 
világörökségi várományosi helyszín részhelyszínei között.26 

A 2011-ben publikált világörökségi felterjesztési dokumentáció kezelési terv javaslata három kategóriát 
különít el:   

„A” kategóriás lelőhelyek: Régészeti parkok, amelyek már léteznek, vagy rövid idő alatt létrehozhatók. 
Ebbe a kategóriába túlnyomórészt már részben vagy (csaknem) teljesen feltárt, konzervált, valamilyen 
szinten bemutatott létesítmények tartoznak. Ezek többségükben jogszabályi régészeti és/vagy műemléki 
védettség alatt állnak, a védettség kimondása után is folyamatos tudományos ellenőrzést, fenntartást, 
turisztikai propagandát, látogatóbarát infrastruktúrát igényelnek.  

„B” kategóriás lelőhelyek: Ismert, részben vagy nagyrészt feltárt régészeti értékeik következtében 15 éven 
belül „A” kategóriás lelőhelyekké válhatnak.  Ezek esetében szükséges a (miniszteri rendeletben történő) 
jogszabályi védetté nyilvánítás után a tulajdonlási kérdések tisztázása, szükség esetén kisajátítás, 
tudományos kutatások, ásatások biztosítása. A feltárások és műemléki konzerválások, helyreállítások után 
folyamatos tudományos ellenőrzést, fenntartást, turisztikai propagandát, látogatóbarát infrastruktúrát 
igényelnek. 

„C” kategóriás lelőhelyek: Egyértelmű tudományos jelentőségük és kiemelkedő régészeti értékeik ellenére 
rövidtávon nincs esély arra, hogy az „A” és „B” kategóriákhoz hasonló módon régészeti parkokká váljanak, 
ezért egyelőre jelenlegi állapotukban szükséges megőrizni őket. Amennyiben a jelenlegi művelési ág rövid 
vagy hosszú távon a lelőhely jelentős állapotromlását idézi elő, a művelési ág megváltoztatása szükséges, 
fenntartható használatukat az adott település rendezési tervében mindenképpen érvényesíteni kell.27  

                                                           
26 http://www.vilagorokseg.hu/a-ripa-pannonica 
27 u. a.  
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Kép: Rippa Pannonica  római út nyomvonala és kijelölt világörökségi védőövezetek 
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A régészeti örökség fenntartható használatának és kezelésének szempontjai 

 

Valamennyi, a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti emlék, ill. lelet esetében is törekedni kell 
a régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzésére. Ha bármilyen tevékenység során váratlan régészeti 
emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (kivitelező, beruházó) köteles a tevékenységet azonnal 
abbahagyni, és értesíteni az Székesfehérvári Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala; 8000 
Székesfehérvár, Honvéd u. 8.., tel. 06-22/510-863; epitesugy@szekesfehervar.fejer.gov.hu), és a 
területileg illetékes múzeumot (Jelen esetben: Intercisa Múzeum Dunaújváros (Dunaújváros, Városháza 
tér 4, 2400), email:  intercisamuz@gmail.com, telefon: 06-25/411-315, 06-25/408-970).  

A lelőhelyek a településszerkezeti terveken és a településrendezési tervlapokon feltűntetésre kerültek. A 
helyi építési szabályzat hivatkozik a régészeti lelőhelyek által érintett telkek területén történő építésre 
vonatkozó jogszabályokra.  

A Kötv 11.§-a szerint a régészeti lelőhelyek ex lege védettek, de régészeti érdekű területről is a régészeti 
örökség elemei csak feltárás keretében mozdíthatók el (Kötv 19.§ (1). A földmunkával járó fejlesztésekkel, 
beruházásokkal, beleértve az ásványi vagyon kitermelését is (a továbbiakban együtt: fejlesztések, 
beruházások), a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon 
el kell kerülni. A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében 
mozdíthatók el (Kötv 19.§ 1-2). A régészeti feltárások költségeit általában annak kell fedeznie, akinek 
érdekében az elvégzendő földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált 
(Kötv 19.§ 3).  

A régészeti feladatellátás hatósági ár alapján végezhető. A hatósági ár képzésének szabályait, módját és 
mértékét jogszabály határozza meg. A hatósági árra vonatkozó szabályokat évente felül kell vizsgálni (Kötv 
19.§ 4). 

Régészeti feltárás elvégzésére jogosult 

a) a Magyar Nemzeti Múzeum, 

b) a Budapesti Történeti Múzeum, 

c) a megyei hatókörű városi múzeum, 

d) a régészeti gyűjtőkörrel rendelkező területi múzeum, 

e) a régészet szakon mesterképzés folytatására jogosult felsőoktatási intézmény, 

f) a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézete, valamint 

g) a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv. 

 A nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén 
megelőző régészeti feltárást kell végezni. 

 A földmunkával járó beruházások előkészítése során előzetes régészeti dokumentáció készíthető, 
különösen a földterület-kiválasztáshoz és nyomvonal-kijelöléshez. Nem nagyberuházás esetén a beruházó 
az előzetes régészeti dokumentáció készítésével a feltárásra jogosult intézményt bízhatja meg (Kötv 22.§).  

Olyan, beépítésre szánt terület esetében, melyek területén régészeti lelőhely található, a beruházások 
földmunkával, közműkiépítéssel járhatnak/járnak, ezért szükséges a régészeti örökség érintettségének 
vizsgálata. A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen a hatóság örökségvédelmi engedélye szükséges: 

- minden 30 centiméter mélységet meghaladó földmunkához, tereprendezéshez, 
valamint depó, feltöltés, töltés létesítéséhez 

- régészeti emlék megóvási, konzerválási munkálataihoz 
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A településrendezési terv által közvetlenül nem érintett, de minden földmunkával járó beavatkozást 
(alapásás, közművesítés stb.) fokozott figyelemmel kell kísérni minden ismert régészeti lelőhelyen és a 
kijelölt régészeti érdekövezetekben (mai belterület - középkori/újkori Adony). Ezeken a kialakult használat 
folytatható, de attól a lelőhely nem károsodhat. Lelet, vagy jelenség előkerülésekor a 2001. évi LXIV. tv. 
szerint kell eljárni. Adony mai belterülete beépítettsége miatt régészetileg pontosabban nem értékelhető, 
viszont a településközpontban bármilyen földmunka esetén régészeti szakfelügyelet javasolt (Iskolakert, 
Konyhakert, Szérűskert lelőhelyek, továbbá középkori Adony településmagja, várható római kori emlékek 
előkerülése alapján).  

A 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 21. § (1) alapján Nagyberuházással kapcsolatos régészeti 
feladatellátás esetén a régészeti feltárás elvégzésére vonatkozó általános követelményeket és a 
megelőző feltárásra vonatkozó szabályokat a 22–29. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A 
496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 21. § (3) alapján a rendelkezésre álló örökségvédelmi hatástanulmány 
vagy próbafeltárás nélkül készült előzetes régészeti dokumentáció esetén a hatóság dönt arról, hogy az 
alkalmas-e az elvégzendő régészeti feladatellátás módjának, valamint idő- és költségvonzatának 
meghatározására. A hatóság – a 3. § (3) bekezdése szerinti örökségvédelmi szerv (jelenleg Budavári Kft) 
véleményének kikérésével, ésszerű határidő kitűzésével – előírja a hiányzó munkarészek pótlását vagy új 
előzetes régészeti dokumentáció elkészítését. 

A 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. § (1) alapján Nagyberuházást megelőző feltárást a régészeti 
feladatellátás megyére kiterjedő területi szakaszán a közlekedési infrastruktúra-beruházás kivételével a) 
az akkreditált megyei hatókörű városi múzeum, Budapesten a Budapesti Történeti Múzeum, ha 
akkreditált végzi. Közlekedési infrastruktúra-beruházás esetén a 26. § (1) a) alapján a 3. § (3) bekezdése 
szerinti örökségvédelmi szerv (2017. januárjától a Budavári Kft) a régészeti előkészítési és koordinációs 
feladatai körében ellátja a Kötv. 23/G. § (1a) bekezdése szerinti feladatokat. 

 

9. táblázat Nyilvántartott régészeti lelőhelyek 
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1.  21534 

 

1  Vetus Salina 
kiemelten 
védett I. 

1620-33/1951 
VKM, 
62187/1984. 
MM 

0451/7, 0451/8, 0451/9, 0451/11, 
0451/10, 0451/12, 0451/13, 0455/14, 
0455/15, 0451/24, 1255/2, 1255/3, 
1255/4, 1255/5, 1256/1, 1256/2, 0457, 
0451/39, 0451/40, 0471, 262/1, 262/2, 
262/3, 0478/3, 0472/1, 0472/2, 0472/3, 
0477/1, 0477/3, 0477/4, 0451/25, 0451/4, 
0451/5, 0452, 1096, 1141, 1155, 1206, 
1214/4, 1224, 1232/3, 1232/4, 1233/1, 
1233/3, 1242, 1254/1, 1254/2, 1304, 
1308, 1309, 1323 635618 198773 

2.  
21527  2  Iskolakert szakmai   65, 73, 113, 72, 893, 64/3   

3.  
21528 

 
3  Dolichenum szakmai   

1256/2, 1256/1, 1255/2, 1255/3, 1255/4, 
1255/5, 262/1 636154 198382 

4.  
21531 

 

6  Szentmihálypuszta szakmai   

1941/2, 1951/1, 1953, 1950/2, 1954, 
1951/3, 1952/1, 1949/9, 1949/1, 1950/1, 
1952/2, 1951/2 636118 192132 

5.  
21553 

 

14  Bolondvár 
kiemelten 
védett I. 

1620-
121/1951 KM, 
62187/1984. 
MM 

045/9, 045/16, 045/17, 046, 048, 045/4, 
045/15, 045/3 637723 191934 

6.  
23956  15  Holt-Duna-meder szakmai   0478/3, 0477/4, 0477/3 636206 199020 

7.  
38644  16  M6/44/Fejér, 

M6/45/Fejér, 
szakmai   090/3, 091/2, 094/1 636003 192999 
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M6/46/Fejér, 
M6/47/Fejér 

8.  
38645  17  M6/48/Fejér szakmai   0431/16, 0431/17 634001 197187 

9.  
38646 

 
18  M6/49/Fejér szakmai   

0429/4, 0433/1, 0431/16, 0429/5, 
0431/17 633757 197321 

10.  
38643 

 

19  M6/43/Fejér szakmai   

0117/15, 0117/16, 0117/14, 0119/12, 
0119/15, 0114/6, 0114/5, 0114/4, 
0117/12, 0117/17 637427 191182 

11.  
58955 

 

20  

Duna-ág bal partja 
a Nagy-sziget alsó 
végénél szakmai   0532/3, 0531 637106 196976 

12.  
21532 

 

21  Szőlőhegy szakmai   

2766/2, 2764, 2766/1, 2765/2, 2769, 
2768, 2767, 2765/1, 2763/4, 2762/2, 
0257, 0246 632964 195021 

13.  
59617 

 
22  

Vetus Salina 2. 
őrtorony szakmai   060/1 636957 193481 

14.  
59618 

 
23  

Vetus Salina 1. 
őrtorony szakmai   077 636436 194900 

15.  
63172  24  Lájt-tanya szakmai   0139, 0142/6 636526 191280 

16.  
72465  25  Éles-hegy szakmai   0246, 0249 632000 195713 

17.  
74041  26  Nagy-Duna-rét szakmai   014, 013, 018, 017 637634 194942 

18.  
74043  27  Kis-földek szakmai   069/8, 069/9, 069/1, 069/10 637266 195013 

19.  
74049  30  Zsellér-dűlő szakmai   077, 070/1 636612 194989 

20.  
74051 

 
31  

Lívia-külső-szántók 
I. szakmai   2690, 0257, 0388/1, 0394, 0352/1, 0357/1 633477 194700 

21.  
74055  33  Aladár-dűlő szakmai   0201, 0244, 0231/2 632231 193524 

22.  
21536 

 

34  
Budapest-Mohácsi 
út 

kiemelten 
védett I. 

81/2013. 
(XII.23.) BM 

0309/16, 0309/17, 0309/20, 0309/22, 
064/17, 010/2, 064/21, 064/18, 063, 073, 
064/22, 010/3, 071, 070/1, 064/20, 
064/10, 064/2, 064/12, 064/19, 064/13, 
064/11, 064/15, 064/16, 064/7, 0305/1, 
064/9, 064/8, 085/2, 064/4, 076, 077, 
064/6, 064/3, 064/5, 0309/15, 060/1 636956 193481 

23.  
85249 

 
34  

Budapest-Mohácsi 
út védőövezete 

védőövez
et  

81/2013. 
(XII.23.) BM 060/1 636776 193379 

24.  
21543  35  Daja-puszta szakmai   0125/12 636101 191215 

25.  
21533 

 
36  

Szőlőhegy, 
2180.számú telek szakmai   0282, 2207, 2208 635492 192888 

26.  
21526 

 
37  Böndi-tó szakmai   

014, 064/18, 064/19, 064/20, 010/3, 
064/21, 010/2, 010/1, 023, 069/14 637295 194499 

27.  
21546 

 

38  Urasági konyhakert szakmai   

952, 950, 947, 949, 954/2, 954/1, 948, 
931, 951, 933, 937, 942, 940/2, 941, 
940/1, 939, 938, 934, 935, 936, 943, 
946/1, 946/2, 945, 944, 954/3, 926 635482 197296 

28.  
77295  39  Kerek-rét szakmai   063, 064/2, 060/1 636859 193403 

29.  
77297  40  6-os út 54. km szakmai   064/22, 064/23 637126 194097 

30.  
77591 

 
41  

Vatus Salina 10. 
burgus szakmai   064/9, 064/12, 064/11, 064/10 636735 194465 
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1.C.d. Nemzeti értékek értéktárának elemei 

2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról rendelkezik a települési, 
tájegységi és megyei értéktárakról az alábbiak szerint: 

1. § i) nemzeti érték: a magyarság és a magyarországi államalkotó nemzetiségek tevékenységéhez, 
termelési kultúrájához, tudásához, hagyományaihoz, a magyar tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, 
nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és 
anyagi, természeti, közösségi érték vagy termék, illetve a tájhoz és élővilághoz kapcsolódó materiális 
vagy immateriális javakat magába foglaló tájérték, amely tanúskodik egy emberi közösség és az adott 
terület történelmi kapcsolatáról; 
h) megyei értéktár: a megye területén fellelhető nemzeti értékek közül a Megyei Értéktár Bizottság 
által megyei értékké nyilvánított értékek adatait tartalmazó gyűjtemény; ahol e törvény megyei 
értéktárat említ, az alatt a fővárosi értéktárat is érteni kell; 
k) tájegységi értéktár: több szomszédos település, illetve földrajzi, történelmi vagy néprajzi szempontok 
alapján egységet alkotó tájegység területén fellelhető nemzeti értékek közül az adott Tájegységi 
Értéktár Bizottság által tájegységi értékké nyilvánított értékek adatait tartalmazó gyűjtemény; 
l) települési értéktár: a települési önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek adatait 
tartalmazó gyűjtemény. 

 

A 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról 
rendelkezik a települési, tájegységi és megyei értéktárak kategorizálásáról az alábbiak szerint: 

1. A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái 
1. § A nemzeti értékek adatait a települési, tájegységi és megyei értéktárakban, az ágazati értéktárban, 
a külhoni magyarság értéktárában, a Magyar Értéktárban, valamint a Hungarikumok Gyűjteményében 
a következő, szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni: 
a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai – beleértve az erdészet, 
halászat, vadászat és állategészségügy területét –, különösen a mezőgazdasági termékek és az 
élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták; 
b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi 
termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, 
gyógyvíz- és fürdőkultúra; 
c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt 
épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését 
szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek; 
d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi 
termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és 
műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás; 
e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, 
a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, 
táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe 
tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, 
világörökségi helyszínek; 
f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő 
eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy 
szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények; 
g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és 
biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, 
természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert 
körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek; 
h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a 
turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe 
tartozó étel- és italkészítési eljárások. 
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 Megyei értéktár 

2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról az alábbiakról rendelkezik: 

4. § (1) A megyei önkormányzat megyei értéktárat hozhat létre. 
(2)12 A megyei önkormányzat Megyei Értéktár Bizottságot hozhat létre, amely – az e törvény 
végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint – szervezi a megye területén 
azonosított települési és tájegységi értéktárak adatainak összesítését, azonosítja a megye területén 
fellelhető nemzeti értékeket, dönt a megyei értéktárba bekerülő nemzeti értékekről, létrehozza a 
megyei értéktárat és nyilvántartás céljából megküldi azt a HB-nek. 
(3)13 A megyei önkormányzat a megyei értékek azonosításával, a megyei értéktár létrehozatalával és 
annak gondozásával, valamint adatainak a Magyar Értéktárba történő megküldésével megbízhat a 
megye területén működő, nemzeti értékek azonosítását, gondozását végző állami, megyei 
önkormányzati, egyházi vagy civil szervezetet, közalapítványt, ilyen szervezet által fenntartott 
intézményt vagy annak szervezeti egységeit (a továbbiakban együtt: megyei szervezet). A megyei 
szervezet jogai megegyeznek a Megyei Értéktár Bizottság jogaival. 
(4)14 A Megyei Értéktár Bizottság létrehozásáról vagy a (3) bekezdés szerinti feladatok ellátásával 
történő megbízásról a megyei önkormányzat a létrehozást, megbízást követő 30 napon belül 
tájékoztatja a HB-t. 

A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. július 11-én hozta létre Értéktárát és alakította meg 
Értéktár Bizottságát, mely azóta a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 
törvény 4. §-ában meghatározott feladatait látja el. 

A Megye értéktárában Adony területén elhelyezkedő, vagy Adonyt érintő nemzeti érték nem került 
felsorolásra. 

 Települési értéktár 

2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról az alábbiakról rendelkezik: 

3. § (1) A települési önkormányzat települési értéktárat hozhat létre. 
(2)8 A települési önkormányzat Települési Értéktár Bizottságot hozhat létre, amely – az e törvény 
végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint – azonosítja a településen fellelhető 
nemzeti értékeket, létrehozza a települési értéktárat és nyilvántartás céljából megküldi azt a Megyei 
Értéktár Bizottság részére. 
(3)9 Több szomszédos települési önkormányzat Tájegységi Értéktár Bizottságot is létrehozhat, amely 
elkészíti a tájegységi értéktárat és annak adatait megküldi az érintett Megyei Értéktár Bizottságok 
részére. 
(4) A települési önkormányzat a települési, tájegységi értékek azonosításával, a települési, tájegységi 
értéktár létrehozatalával és annak gondozásával, valamint adatainak az érintett Megyei Értéktár 
Bizottság részére történő megküldésével megbízhat a település, tájegység területén működő, nemzeti 
értékek azonosítását, gondozását végző állami, települési önkormányzati, egyházi vagy civil 
szervezetet, közalapítványt, ilyen szervezet által fenntartott intézményt vagy annak szervezeti 
egységét, vagy a településfejlesztésben tevékenykedő külső településfejlesztési, vidékfejlesztési 
szervezetet (a továbbiakban együtt: települési szervezet). A települési szervezet jogai megegyeznek a 
Települési Értéktár Bizottság, illetve a Tájegységi Értéktár Bizottság jogaival. 
(5) A Települési, illetve Tájegységi Értéktár Bizottság létrehozásáról vagy a (4) bekezdés szerinti 
feladatok ellátásával történő megbízásról az érintett települési önkormányzat vagy önkormányzatok 
a létrehozást, illetve a megbízást követő 30 napon belül tájékoztatja, illetve tájékoztatják a HB-t és az 
érintett megyei értéktár bizottságot vagy bizottságokat. 

Adony Értéktár Bizottság nem alakult meg. 2013-as előterjesztési határozatból kiderül, hogy nem élnek a 
létrehozásának a lehetőségével. 

http://www.adony.hu/wp-content/uploads/2013/06/Település-értéktár-létrehozása.pdf 

 

 

 



ADONY VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA  58 
2017. SZEPTEMBER HÓ 

VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
1085 BUDAPEST, JÓZSEF KÖRÚT 29. • TELEFON: (36 1) 413-0959 • HONLAP: HTTP://VATIKFT.HU/ 

Helyi értéktár  
- A Szent Orbán-kápolna és szobor. 
- A borospincék, présházak sora. A borlovagrend. 
- A harminc civil szervezet, amely összefogja a lakosságot, programokat szervez. 
- A Duna-part a szigetekkel. 
- Közép-Európa legnagyobb intervenciós magraktára. 
- Az indiai nővérek jelenléte. 
- A megszépült közintézmények sora. 
- A Zichyek egykori nyári kúriája, a mai művelődési ház a parkjával együtt. 

Forrás: http://feol.hu/hirek/adony-a-kisvaros-uj-arca-1137592 

 

1.D. A HELYI ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG TELEPÜLÉSI ÉRTÉKLELTÁRA 

1.D.a. Településszerkezet 

Adony halmaz jellegű település. 

A magyar néprajzi lexikon az halmazfaluról az alábbiakat írja: 

„halmazfalu, csoportos falu= olyan település, amelynek belsősége szabálytalan alaprajzú, és e 
települési szabálytalanság minden lényeges alaprajzi vonásra kiterjed. Tehát házai rendszertelen 
összevisszaságban állnak, telkei és telektömbjei szabálytalan alakúak, utcái, ha vannak, rövidek és 
zegzugosak. Halmazfalu többféleképpen keletkezhetett. Többek között szórványtelepülésből 
besűrűsödés útján vagy pedig egyetlen magányos település terebélyesedésével. A magános település 
és a halmazfalu között sokféle átmeneti forma van, ilyen pl. a törpefalu. A halmazfalu az egyik 
legrégebbi alaprajztípus, amely már a feudalizmus előtti időben is elterjedt volt. Feudális felsőbbségtől 
független megszállással, nemzetségi településként a feudalizmus korában is sok halmazfalu 
keletkezett. Előfordult, hogy utcás-soros falvak később halmazosodtak, de még több példa van egykori 
halmazfaluk szabályozására, utcássá rendezésére. A halmazfalu nemzetektől és népektől független 
településforma. Előfordul az egész világon. – A magyar néprajz- és történettudományban még vitatott 
kérdés, hogy a Kárpát-medence középkori települési képében milyen jelentősége volt a 
halmazfaluknak. Egyes kutatók régebben az alföldi halmazfaluk újkori nagy száma alapján 
feltételezték, hogy ez az alaprajzforma a középkorban uralkodó volt a Kárpát-medence síkságain, és 
utcás-soros települések csak a dombos és hegyes vidékeken alakultak. Az utóbbi évek történeti 
kutatásai nem igazolták e feltevést. Az írott források tanúsága szerint a középkori Kárpát-medencében 
az utcás-soros típusú települések voltak többségben, és halmazfaluk megléte csak kis számban 
bizonyítható. – Az újkori magyar alföldi kétbeltelkű óriás halmazfaluk az európai halmazfaluk sajátos 
regionális változatainak tekinthetők. E szálláskertes óriásfalvak belsősége egykor két övre különült. 
Középütt terült el a lakóváros apró, rendszertelen, legtöbbször kerítetlen telkeivel és a lakóházakkal, 
ezen kívül pedig a szálláskertek öve, nagyméretű, kerített telkekkel és a rajtuk álló gazdasági 
épületekkel. Az óriásfalu közepén levő térről tölcsérszerűen szélesedő utak haladtak kifelé. – Régebben 
több kutató feltételezte, hogy az alföldi halmazos, szálláskertes óriásfalu keleti hozadékunk, és a 
nomád téli szállásból keletkezett. Az újabb történeti kutatások ezt kétségbe vonják, mivel középkori 
megléte írásos forrásokkal nem igazolható.” (Forrás: Magyar néprajzi lexikon, Akadémia Kiadó, 
Budapest, 1977-1982) 

 

1.D.b Telekstruktúra és az utcavonal-vezetés 

A telekméretek vizsgálatát a földhivatali alapadatok felhasználásával végeztük. 

Belterület esetében a vizsgálatokból kiderült, hogy a telkek több mint 50% a következő két kategóriába 
esik azonos súllyal: 700-1000 m2 és 1000-1500 m2. A beépülések és tömbfeltárások miatt a belterületi 
telkek nagysága a kisebb területű telkek felé tolódik. 

Külterületen a zártkertekhez tartozó telkek legnagyobb részben 700-1000 m2 közé esnek. A zártkerteken 
kívül eső telkek nagytáblás telkek közé sorolhatók, legtöbbjük 10.000-50.000 m2 közé esik. 
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Adony utcavonal-vezetése szabálytalan.  

1.D.c. Utcakép vagy utcakép részlet 

Adony a Mezőföld és a Duna-menti síkság határán fekszik. Kertvárosi jellegű épületei mellett 
településképének jelentős meghatározói a falusias jellegű lakóépületek, mezőgazdasági épületek. 

Az alábbiakban kerültek felsorolásra Adony egyedi, megőrzésre érdemes terei, utcaképei.  

10. táblázat Adony értékes területei, terei, utcaképei 

Ssz. Megnevezés Cím HRSZ 

1.  Kistemető Deák Ferenc utca 1063 

2.  Temető Zrínyi utca 673/1 

3.  Zichy-kastély parkja Rákóczi utca 28. 883/3 

4.  Szőlő-hegy   

 

1.D.d. Egyéb településkarakter elemek 

 Egyedi védelem alatt álló épületek 

Adony Város Helyi Építési Szabályzata nem jelölt ki helyi védelemmel rendelkező épületet. 

 Helyi védelemre javasolt épületek 

A településen felmértük azokat az értékes, helyi jelentőséggel bíró épületeket és építményeket, melyek 
megőrzése és jó állapotban tartása Adony közösségének érdekében áll, és melyek helyi védelem alá 
helyezése megfontolandó. Az alábbi épületek és építmények bővebb leírása külön dokumentumban, az 
értékkataszterben érhető el. 

11. táblázat Helyi védelemre javasolt épületek 

Ssz. Megnevezés Cím HRSZ 

1.  Zichy kastély / nyári kúria Rákóczi utca 28. 883/3 

2.  Szent Orbán kápolna Szőlő-hegy 2449 

3.  Temető-kápolna Perkátai út – Zrínyi utca 
találkozása 

673/6 

4.  Polgármesteri hivatal épülete Kossuth Lajos utca 4. 64/3 

5.  Adonyi vasútállomás vasútállomás 0334 

6.  Óvoda épülete Rákóczi utca 26. 882 

7.  Régi magtár Széchenyi utca és Damjanich utca 
sarok 

1055 

8.  Révház Rév utca 328/2 

9.  Szőlő-hegyi présházak   

10.  Csonka Víztorony Rákóczi utca 28. 883/3 

11.  Szentháromság szobor Koller apát tér 893 

12.  Szent Orbán szobor Szőlő-hegy 2449 

13.  Széchenyi István szobor Rákóczi utca 21. 172 

14.  Országzászló Koller tér 893 

15.  Millenniumi emlékmű Koller tér 893 

16.  1848-49-es emlékhely Koller apát tér 1. 65 

17.  I. világháborús emlékmű Koller tér 893 

18.  II. világháborús emlékmű Koller tér 893 

19.  Szovjet hősi emlékmű Koller tér 893 

20.  A pusztákon élők emlékére Kossuth Lajos utca 4. előtt 113 

21.  Aradi vértanúk emlékhely Rákóczi utca 39. 64/3 

22.  Szűz Mária szobor Koller apát tér 1. 65 

23.  Szobor Koller apát tér 1. 65 

24.  A leány halála Pusztaszabolcs felé vezető úton 0423/9 
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Ssz. Megnevezés Cím HRSZ 

25.  Zichy-síremlék Temető utca vége 1060/3 

26.  „Vöröskereszt” 6-os főút 1255/2 

27.  Szent László utcai kereszt József Attila utca sarkán 405 

28.  Lívia-pusztai kereszt Lívia-puszta 0408 

29.  Daja-pusztai kereszt Daja-puszta 0106/51 

30.  Szökő- és ivókút Rákóczi utca 18. 877/12 

31.  Kő könyv Koller tér 893 

32.  Óra Rákóczi utca 18. 877/12 

33.  Artézi kút József Attila utca és Kereszt köz 
sarka 

551 

 

 Városrész- és dűlőnevek 

Adony település területéhez két puszta tartozik 

12. táblázat Adony földhivatali alaptérképén szereplő pusztanevek, földrajzi nevek 

Ssz. Pusztanevek, földrajzi név 

1.  Lívia 

2.  Daja 

 

1.D.e. Építményrészlet vagy az alkalmazott anyaghasználat, tömegformálás, homlokzati kialakítás 

Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (III.7.) önkormányzati rendelete Adony Város 
helyi építési szabályzatáról nem tartalmaz az építményrészletre, alkalmazott anyaghasználatra, 
tömegformálásra és homlokzati kialakításra vonatkozó külön védettségi kategóriát. 

Fenti rendelet 51.§-az anyaghasználattal kapcsolatosan az alábbi előírást fogalmazza meg: 

51. § b) A területen épületeknél, építményeknél természetes anyagokat és természetes földszíneket kell 
alkalmazni. Tetőfedésre bitumenes zsindely nem használható. 

A kialakult állapot rendkívül tagolt településképet tár elénk mind szín, mind tömeg, mind gerincirány 
szempontjából. 

Építményrészlet: heterogén (tornácos, tetőtéri lodzsás,  

Anyaghasználat: vakolt tégla, cserép, pala 

Tömegformálás: heterogén (földszint plusz tetőtér-beépítéses, kádárkocka, falusias – sátortetős, 
nyeregtetős, kontyolt, csonka kontyolt) 

Homlokzati kialakítás: vízszintes csíkokkal tagolt, nyílászárók keretezése, 

1.D.f. Táj- és kertépítészeti alkotás, egyedi tájérték, növényzet 

 Jogszabályban védett természeti érték 

A Líviai-halastavak természeti szempontból történő helyi védetté nyilvánítása a 2007. évi LXXXII. törvény 
6.§. (6) bekezdés alapján történt. 

Forrás: Adony Város Önkormányzat Képviselő Testületének 29/2007/. (XII. 21.) rendelete a „Líviai” halastavak helyi 
védetté nyilvánításáról 

 Egyedi tájértékek 

Az egyedi tájértékekről a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény rendelkezik az alábbi módon: 

6. § (3) Egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az emberi 
tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, 
tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van. 
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(4) Az egyedi tájértékek megállapítása és nyilvántartásba vétele a védett természeti területek 
természetvédelmi kezeléséért felelős szerv (a továbbiakban: igazgatóság) feladata. 
(5) A településrendezési terv tartalmazza a tervezési területen található egyedi tájértékek felsorolását. 
7. § (1) A történelmileg kialakult természetkímélő hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani 
kell a természeti terület használata és fejlesztése során a táj jellegének, esztétikai, természeti 
értékeinek, a tájakra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megóvását. 
(2) A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása 
érdekében: 
a) gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi 
elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai 
összehangolásával történő tájba illesztéséről; 
b) gondoskodni kell a használaton kívül helyezett épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, 
berendezések új funkciójának megállapításáról, illetve ennek hiányában megszüntetésükről, 
elbontásukról, az érintett területnek a táj jellegéhez igazodó rendezéséről; 
c) a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az 
építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi 
adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére; 
d) művelési ág változtatás, más célú hasznosítás csak a táj jellegének, szerkezetének, a történelmileg 
kialakult természetkímélő használat által meghatározott adottságoknak és a természeti értékeknek a 
figyelembevételével lehetséges; 
e) biztosítani kell, hogy a gazdálkodással összefüggő épületek, építmények, létesítmények és 
berendezések elhelyezése, mérete, formája, funkciója és száma alkalmazkodjon a táj jellegéhez; 
f) a táj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebeket; 
g) autópályát, valamint a vadon élő állatfajok ismert vonuló útvonalait keresztező vonalas létesítményt 
úgy kell építeni, hogy a vadon élő állatfajok egyedeinek átjutása – megfelelő térközönként – biztosítva 
legyen; 
h) biztosítani kell a jellegzetes tájképi elemek fennmaradását. 

 

Az egyedi tájértékek típusait és fajtáit az MSZ 20381:2009 sz. Természetvédelem. Egyedi tájértékek 
kataszterezése c. szabvány határozza meg. E szabványt kell alkalmazni az egyedi tájértékek országos szintű 
egységes megállapítása és nyilvántartása során. 

13. táblázat Az egyedi tájértékek MSZ 20381:2009 sz. Természetvédelem. Egyedi tájértékek kataszterezése c. 
szabvány szerinti tipizálása 

Főtípus Típus Altípus Fajta 

Kultúrtörténeti 
értékek 

Településsel 
kapcsolatos 
egyedi tájérték 

Mindennapi élettel kapcsolatos 
építmény, állandó (művészeti) alkotás 

pl. utcakép, kúria, lakóház, 
tájház, kapu 

Birtokjel, határjel pl. határhalom, határkő, 
határmezsgye 

Kultikus, szakrális építmény, alkotás, 
helyszín 

pl. templom, kápolna, kálvária, 
feszület, képesfa, „kaptárkő” 

Temetkezéssel kapcsolatos építmény, 
művészeti alkotás 

pl. temető, sírkő, kopjafa 

Védelemmel kapcsolatos létesítmény pl. erőd, bástya, városfal, sánc, 
bunker, tűzvigyázó torony 

Földméréssel kapcsolatos létesítmény pl. földmérési alapponthoz 
kapcsolódó létesítmény 

Zöldfelületi létesítmény, objektum pl. park, vadaspark, kúriakert,” 
jelesfa”, fasor 

Közlekedéssel, 
szállítással 
kapcsolatos 
egyedi tájérték 

Út, útvonal vagy annak részlete pl. hadi út, zarándokút, 
csordaút, mélyút, vasút, sikló 

Útvonalakat összekötő létesítmény pl. híd, alagút, viadukt, komp 

Közlekedéssel, szállítással kapcsolatos 
építmény, épület, létesítmény 

pl. vasútállomás, bakterház, 
vámház, kikötő 

Erdő- és vadgazdálkodással kapcsolatos 
egyedi tájérték 

pl. erdészház, csúszda, rakodó, 
vadászles 
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Főtípus Típus Altípus Fajta 

Termeléssel 
kapcsolatos 
egyedi tájérték 

Agrártörténeti egyedi tájérték pl. majorság, tanya, pincesor, 
présház, istálló, verem, halastó, 
művelési szerkezet 

Ipartörténeti egyedi tájérték pl. műhely, vashámor, huta, 
szénégető, mészégető, malom 

Bányászattal kapcsolatos egyedi tájérték pl. külszíni fejtés, horpa, táró, 
rakodó 

Vízhasználattal, vízgazdálkodással 
kapcsolatos egyedi tájérték 

pl. zsilip, gát, víztorony, 
forrásfoglalás, tóka 

Egyéb emberi 
tevékenységhez, 
eseményhez 
kapcsolódó 
egyedi 
tájértékek 

Történelmi vagy kulturális eseménnyel, 
illetve jelentős személlyel kapcsolatos 
egyedi tájértékek 

pl. csatahely 

Turizmushoz, természetjáráshoz 
kapcsolódó egyedi tájértékek 

pl. turistaház, kilátótorony 

Vendéglátáshoz kapcsolódó egyedi 
tájérték 

pl. csárda, fogadó 

Természeti 
egyedi 
tájértékek 

Földtudományi 
egyedi 
tájértékek 

Geológiai egyedi tájértékek pl. mélységi magmás kőzet 
feltárása, előfordulása, 
gyűrődés feltárása, előfordulása 

Geomorfológiai egyedi tájértékek pl. vulkáni eredetű domborzati 
forma, gyűrt domborzati forma 

Talajtani egyedi tájértékek pl. talajszelvény, talajmintázat 

Víztani egyedi tájértékek pl. forrás (kivéve, ha ex lege 
védett természeti érték 

Biológiai egyedi 
tájértékek 

Növényegyed, növénycsoport pl. erdőrészlet, erdőmaradvány, 
erdőszegély, fa, jellegfa, 
mezsgye 

Élőhely pl. mocsarak, mocsárrétek, 
homoki gyepek, löszgyepek, 
üde lomboserdők, fenyőerdők 

Állatok tartózkodására szolgáló hely pl. fészek, fészektelep, 
táplálkozóhely 

Tájképi egyedi 
tájértékek 

 Kilátópont egyedi vagy jellegzetes 
látványképpel 

pl. kilátópont, „látókő” 

 Vonalas jellegű kilátóhely egyedi vagy 
jellegzetes látványképpel 

pl. panorámaút 

Adony területét több fent felsorolt egyedi tájérték típus érinti. 

A TÉKA (http://tajertektar.hu/hu/) adatbázisa szerint Adonyban az alábbi tájértéknek jelölt 
képződmények/létesítmények vannak (10 db): 

14. táblázat TÉKA adatbázisban fellelhető tájértékek Adonyban  

Ssz. Megnevezés Típus 

1.  Éles-hegy castle= vár/kastély 
2.  Vetus Salina1. őrtorony roman watchtower=római őrtorony 
3.  Vetus Salina2, őrtorony roman watchtower=római őrtorony 
4.  Vetus Salina roman camp= római tábor 
5.  Budapest-Mohácsi út roman watchtower=római őrtorony 
6.  Zichy-kúria és kertje historic garden= történeti kert 
7.  Zichy Aladár sírja tomb; tombstone; memorial=síremlék, sírkő 
8.  Zichy Nándor sírja tomb, tombstone, memorial=síremlék, sírkő 
9.  fehér fűz solitaire trees= szoliter fák 
10.  fekete nyár solitaire trees= szoliter fák 
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1.D.g. Szobor, képzőművészeti alkotás 

Adony területén az alábbi szobrok, kopjafák, emléktáblák, kutak, kerti építmény és feszületek kerültek 
felmérésre. Részletes leírásuk külön dokumentumban, az értékkataszterben található. 

15. táblázat Adony területén található szobrok, emlékművek, műemlék, alkotások, kopjafák, emléktáblák, feszületek 

Ssz. Megnevezés Típus Cím HRSZ 

1. Millenniumi (Vetus Salina) 
emlékmű (2000) 

szobor/ emlékmű Koller tér 893 

2. Országzászló (2000)  
eredetileg 1920 

emlékmű/szobor Koller tér 893 

3. ’56-os emléktábla  
(1956-os forradalom és 
szabadságharc emlékére 
márványtábla) 

emléktábla Rákóczi Ferenc u., 
Kossuth u. 
kereszteződésénél  

893 

4. Millecentenáriumi tábla 
(honfoglalás 1000. évfordulójára 
emlékezve (1996)) 

emléktábla Rákóczi Ferenc u., 
Kossuth u. 
kereszteződésénél  

893 

5. Szovjet hősi emlékmű (1947) emléktábla/ 
szobor 

Rákóczi utca , Kossuth 
utca kereszteződése 

893 

6. Hybl József: I. Világháborús 
emlékmű (1932) 

emlékmű Koller tér 893 

7. Palotás József: II. Világháborús 
emlékmű (1991) 

emlékmű Koller tér 893 

8. A pusztákon élők emlékére (2004) 
 

alkotás Kossuth Lajos u.4. előtt 113. 

9. Szentháromság-szobor (1994) szobor Koller apát tér 893 

10. Xavéri Szent Ferenc fogadalmi 
szobor (1742)  
 

szobor Rákóczi út 
kereszteződésében 
(Kossuth. u. 2.) 

893 
 

11. 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc adonyi 
nemzetőreinek emlékhelye (1992) 

kopjafás 
emlékhely 

Koller apát tér 1 65 

12. Nepomuki Szent_János-szobor 
(2014) eredetileg 1778. 

szobor Révátkelőhely 297 

13. Richter Ferenc: Szent Vendel 
(2014) 

szobor Perkátai út 674 

14. (Friedrich Ferenc) Szökő- és ivókút 
(2001) 

alkotás Rákóczi utca 18 877/12 

15. Sánc pusztai emlékmű szobor 6208-as út 0188/3 

16. Rohonczi István "ROHO": Széchenyi 
István mellszobor (2007) 

szobor Fő tér 172 

17. Szent Orbán szobor (1995) szobor Szőlő-hegy 2449 

18. Zichy kripta síremlék Temető utca vége 1060/3. 
 

19. Az adonyi ortodox keresztények 
emlékkeresztje (2017) 

emlékkereszt Magyar u. 832 

20. Daja- pusztai kereszt (XIX.század) kereszt Daja-puszta 0106/51 

21. (Hubner Ferenc:)Lívia- pusztai 
kőkereszt (1864) 

kereszt Líviai-puszta 0408 

22. Vöröskereszt (az egykori vörösre 
festett faszobor helyett (1863) 

kereszt MOL kút, 6-os út és 
Damjanich u. 
kereszteződésénél 

1255/2 
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Ssz. Megnevezés Típus Cím HRSZ 

23. Szent László (utcai) kereszt (1863) kereszt József Attila utca (ma) 405. 

24. A leány halála: 
Pósch Mária emlékére (1863) 

út menti kereszt Pusztaszabolcsi út 0423/9 

25. 
díszmedence a kastélyparkban 

kerti építmény Rákóczi Ferenc utca, 
Kastélypark 

883/3 

26. Faragott kopjafa, Az aradi vértanú 
tábornokok és Batthyány Lajos 
emlékhelye (1989) 

kopjafás 
emlékhely 

Rákóczi utca 39 64/3 

27. kerekes kút #1 kút József Attila utca és 
Keresztköz sarka 

551 

28. kerekes kút #2 kút   

29. Római Katolikus Templom  műemlék Rákóczi utca 65 

30. Szent Orbán-kápolna műemlék Szőlő-hegy 2449 

31. Temető-kápolna műemlék Perkátai út, Zrínyi utca 
találkozása; Nagy 
temető 

673/6 

32. Pléhkrisztus (1886) út menti (alsó 
cikolai) fakereszt 

  

33. 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc 100 éves 
évfordulójára márványtábla 

emléktábla városháza falán  

https://szoborkereso.hu/?telepules=Adony 
http://muemlekem.hu/muemlek?id=3554 
http://www.adony.hu/turizmus/muemlekek/ 
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2. A RENDEZÉS SORÁN TERVEZETT VÁLTOZÁSOK HATÁSELEMZÉSE 

2.A. A TELEPÜLÉSI ÉRTÉKLELTÁRBAN SZEREPLŐ ELEMEK VONATKOZÁSÁBAN RELEVÁNS RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVON TERVEZETT 

VÁLTOZÁSOK ISMERTETÉSE 

A Hatástanulmány Adony Város Településfejlesztési Koncepciója című dokumentumban rögzített 
jövőképet, és ennek elérésére kitűzött célrendszeri elemeket tekintette tervezett változásoknak. Adony 
város Településfejlesztési Koncepciója 2017-2030-ig terjedő időszakra készült. 

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. 
mellékletében szereplő tartalom éppen ezért kiegészül a Koncepció jövőképi, valamint célfa elemeinek 
bemutatásával. 

Jövőképe, a tervezett fejlesztések következtében: 
Adony város nyugalmat árasztó, megismerésre váró, városok gyűrűjében helyet foglaló, 
nagyságrendjében megmaradó, környezetével harmóniára törekvő, csendes, prosperáló kisvárossá válik. 
 
 Adony céljai 

Stratégiai célok / tematikus célok / tematikus részcélok 

1. Gazdaság fejlesztése 

1.1. Logisztikai fejlesztése 

1.1.1. Teherkikötő infrastrukturális fejlesztése 
1.1.2. Iparvágányok megtartása 
1.1.3. Gazdasági területek infrastruktúra-fejlesztése 

1.2. Mezőgazdaság és állattartás erősítése 

1.2.1. Mint legnagyobb foglalkoztató, a területmegőrzés preferálása 
1.2.2. Halgazdaság minőségi fejlesztése 
1.2.3. Helyi piac támogatása 

1.3. Turizmus meghonosítása 

1.3.1. Vízi turizmus fejlesztése 
1.3.2. Kerékpárutak fejlesztése 
1.3.3. Szálláshelyek és vendéglátás erősítése 

2. Befektetés a társadalomba 

2.1. Lakónépesség megőrzése 

2.1.1. Lakókörnyezet minőségi fejlesztése 
2.1.2. Lakóterületek bővítése 
2.1.3. Családbarát feltételek megteremtése 

2.2. Közösség-erősítő lépések 

2.2.1. Közösségi terek fejlesztése 
2.2.2. Helyi identitás erősítése 
2.2.3. Programkínálat fejlesztése (sport, kultúra, hagyomány) 

2.3. Humánerőforrás fejlesztése 

2.3.1. Iskolázottsági helyzet javítása 
2.3.2. Hely adópolitika alakítása 
2.3.3. Lakosság piacképességének erősítése 
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3. Épített környezet decens bővítése 

3.1. Területfelhasználások optimalizálása 

3.1.1. Lakóterületek védelme 
3.1.2. Fejlesztési területek felülvizsgálata 
3.1.3. Megfelelő közterületi struktúra kialakítása 

3.2. Városias belső mag erősítése 

3.2.1. Városias beépítési paraméterek megadása 
3.2.2. Városi funkciók sűrűsödésének elősegítése 
3.2.3. Belterületi mezőgazdasági művelési igények zártkertek felé terelése 

3.3. Településarculat erősítése 

3.3.1. Települési márka, imázs létrehozása 
3.3.2. Településmarketing erősítése, nyitás a világ felé 
3.3.3. Támogatási rendszer kidolgozása 

4. Természeti környezet felhasználása és védelme 

4.1. Duna-part újragondolása 

4.1.1. Duna és város kapcsolatának fokozása 
4.1.2. Rekreációs célú part kijelölése 
4.1.3. Duna-part természetközeli állapot megőrzése, helyreállítása 

4.2. Általános tájvédelem 

4.2.1. Zöldfelületi rendszer fejlesztése 
4.2.2. Ökológiai hálózatok fejlesztése, élőhelyvédelem 
4.2.3. Természetvédelmi oktatás, nevelés 

4.3. Környezeti elemek védelme 

4.3.1. Nagytáblás művelés visszaszorítása – talajvédelem 
4.3.2. Talajadottságok (pl. mocsaras területek) figyelembe vétele 
4.3.3. Közműolló zárása 
 

2.A.a. Településhálózati és tájhasználati változás 

Az Országgyűlés Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló 
1/2014. (I. 3.) OGY határozata szerint Adony nem tartozik egyik agglomerálódó térséghez sem. 

Fejér Megye Közgyűlésének Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciójáról szóló 43/2014. (IV. 24.) számú 
önkormányzati határozatában Adony nincs nevesítve. A Koncepció térképi melléklete alapján Adony a 
Duna mente – Dunaújváros és térségébe és a Budapesti agglomeráció vonzáskörzetébe is beletartozik. 

Az Országos Területrendezési Terv rögzítette Adony térségi terület felhasználási kategóriáit. Területét 
mezőgazdasági térség, a vegyes területfelhasználású térség, valamint a vízgazdálkodási térség érinti. A 
vegyes területfelhasználású térségi besorolás az erdőterületek és a mezőgazdasági területek közötti 
rugalmas váltás lehetőségét szolgálja.  

Az OTrT hatályos és tervezett állapotát megnézve a legjelentősebb változást egy tervezett főúti elem 
levétele jelenti. A közlekedési folyosó levétele az érintett régészeti elemek számára pozitív változásként 
jelentkezik.  
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Adony helye az Ország Szerkezei Tervében 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: Hatályos OTrT Forrás: OTrT tervezet – 2017. 

2.A.b. Településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás 

A Koncepció – tervműfajánál fogva – településszerkezeti, terület-felhasználási, illetve beépítettségi 
változásokat közvetlenül nem eredményez. Elindít azonban egy folyamatot, amelyik végül elvezet ezeknek 
a tényezőknek a megváltozásához. 

A Koncepcióhoz készült Térkép nevesíti, és területileg le is határolja azokat a részeket, ahol az 
adatszolgáltatás alapján korlátozások állnak fenn. 

2.A.c. Infrastrukturális változás 

 Közlekedési infrastruktúra 

Adony közlekedési kapcsolatai teljes körűnek tekinthetők, figyelemmel a gyorsforgalmi úthálózat, a 
kötöttpályás közlekedés, valamint a vízi út jelenlétét.  

Tervezett fejlesztései elsősorban a gazdasági jövőkép erősítését szolgálják. A „Teherkikötő 
infrastrukturális fejlesztése” a logisztikai szerep erősítését, míg a „Kerékpárutak fejlesztése” a turizmus 
céljait szolgálja. Mindkét elem Adony stratégiai céljai között szerepel. 

 Közmű infrastruktúra 

A Nemzeti Fejlesztés 2030 című dokumentum jelentős teret szentel a klímaváltozás hatásainak 
felmérésére és a felkészülési teendők számbavételére. Ezzel megerősíti az Európai Unió Tanácsának 
Magyar Elnöksége periódusa alatt született Klímabarát városok – Kézikönyv az európai városok 
klímaváltozással kapcsolatos feladatairól és lehetőségeiről című kiadvány megállapításait. 

Közmű-fejlesztés szempontjából kiemelt figyelmet kap a felszíni vízrendezés, a víztakarékosság, a 
megújuló energiák használatának növelése és az energia-hatékonyság. Valamennyi felsorolt tényező 
szerepel az Energiamegtakarítási intézkedési tervben, a Településszerkezeti Terv megújuló 
energiaforrásokkal foglalkozó részében, valamint Adony város Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájában is. 

Mindezek mellett a gazdasági területek közműfejlesztése, valamint a közműolló zárása, mint jövőképet 
szolgáló cél van megnevezve. 
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 Intézményi infrastruktúra 

A település intézményi infrastruktúrája a hasonló méretű településekhez mérve átlagosan jónak számít 
(oktatási intézményekkel való ellátottsága jónak mondható, egészségügyi infrastruktúra megfelelőnek 
mondható, szociális intézményrendszere az országos átlagnak megfelel, közüzemi kiépítettség jónak 
mondható, általában jobb a megyei átlagnál, a kommunális hulladék elhelyezése regionálisan korszerűen 
megoldott), ez azonban nem jelenti azt, hogy nincs benne fejlesztési potenciál. Az időskorúak ellátása, a 
lakónépesség igényeihez mért szociális, nevelési, oktatási, kulturális, sport és szabadidős intézményi 
fejlesztések megvalósulása várható. 

2.A.c. Műemléki értékek felmérése esetén a középtávon tervezett, a települési értékleltárban 
szerepeltetett létesítmények megjelenését érintő beavatkozások megnevezése és rövid ismertetése 

A „Települési márka, imázs létrehozása” és a „Településmarketing erősítése” stratégiai célok az értékőrzés 
mellett a megismertetést is szolgálják. A megismerés – megértés – megszeretés íve pedig a lokálpatrióta 
szemléletet erősíti. 

Az „Helyi identitás erősítése” és a „Közösségi terek fejlesztése” stratégiai célok magukba foglalják a művi 
értékeknek és környezetüknek együttes fejlesztését. 
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2.B. A VÁLTOZÁSOK HATÁSAI 

A település kulturális öröksége sérülékeny, meg nem újuló erőforrás, amelynek minden egyes eleme 
feltétlenül megóvandó, ezért azok elhelyezkedését, védelmét a vonatkozó Koncepció prioritásként kezeli. 

Az örökséget ért károk mértéke eltérő. Már az arculati megjelenést beárnyékoló kisebb károk is elrontják 
a település összképet. Amennyiben ehhez szerkezeti károk is társulnak, úgy az építmények 
hasznosíthatósága kerül veszélybe. A legutolsó lépcsőfoknál, azaz az örökségi elemek megsemmisülésénél 
egy kapu bezárul mögöttünk, amin soha többé nem tudunk visszamenni. Az ellentételezés ebben az 
esetben lehetetlen. Örülhetünk a felmérési dokumentáció meglétének, ismerhetjük az adatokból 
kinyerhető információt. A későbbi korok új technológiával megerősített vizsgálati módszereit azonban 
már nem tudjuk alkalmazni, sok, ma még nem ismert tényt örökre homályban tartva. 

A kárenyhítés helyett a hangsúlyt a megelőzésre, a megtartásra kell áthelyezni. Az örökségi elemek jó 
karban tartása az elsődleges, a kárenyhítés lehetőségeinek kutatását, csak előbbi alkalmazhatatlansága 
esetére tartogassuk. 

Régészeti lelőhelyeket érintő fejlesztések esetén mindenképp szükséges a terület előzetes feltárása, hogy 
az ott található régészeti információk ne vesszenek el. Itt a kárenyhítést a megelőző feltárás jelentheti. 

2.B.a. Hatások a régészeti örökségre 

A régészeti emlékek statikus és dinamikus tényezők együttesének tekinthetők. A földben várják 
megtalálásukat. Nem mozdulnak, nem változnak, mégis azzal, hogy felszínre kerülnek hirtelen ugrással 
átírnak addig szilárdnak hitt történelmi tényeket. Azzal, hogy megismertük őket, történelmi tudásunkat 
gyarapították. Megtartásuk fontos, elpusztulásukkal csökken az ismeretek tárháza. Fontos a feltárás 
maradéktalan szakszerűsége, részletes dokumentálása. Kedvező a helyben való bemutathatóság, 
kerülendő a fennmaradást veszélyeztető minden lépés. 

A Koncepció erősíti az értékalapú magatartást. Előtérbe helyezi a kulturális örökség megbecsülését, amely 
az identitás alapja. Céljai között szerepel helyi identitás erősítése, a települési imázs megteremtése. Ennek 
egyik eleme éppen az értékvédelem. 

A település határából megismert régészeti lelőhelyek feltárhatóságának lehetősége a meglévő 
területhasználat mellett biztosított. 

2.B.b. Hatások a történeti településre, település- és tájszerkezetre 

A Koncepció a kontinuitás mellett a kedvező irányú változásokra helyezi a hangsúlyt. Adony környezetével 
harmóniára törekvő kisvárossá kíván válni, mely élhető és fenntartható életteret biztosít. Emellett 
hangsúlyt kap a gazdasági helyzet megerősítése, a társadalmi folyamatok irányítása, a művi környezet 
fejlesztése, valamint a természeti, környezetvédelmi revitalizáció. 

Az elmúlt évszázadokban a táj jelentős átalakításokon ment keresztül, különösen a település belterületén.  

Az iparosítással együtt csökkent a természetes élőhelyek aránya, megváltozott a tájszerkezet. A település 
a korábbi, természeti rendszereket felhasználó, azokkal harmonizáló élete, működése megváltozott, 
kizsákmányolóvá vált, növekedése elszakadt a természetes dinamikától, mely számos konfliktust okozott. 
A Koncepció célja ezen konfliktusok feloldása. 

A Koncepció a fenntarthatóság elvét hangsúlyosan kezeli. Tudja, hogy a fejlődés nem a területi 
terjeszkedés szinonimája, az élhető, szerethető település kialakítása a legfontosabb. A gazdasági szereplők 
látótere a környezettudatos szemlélet felé fordul, üzleti hasznot látva a klímatudatos magatartásban. A 
zöldfelületi fejlesztésre helyezett hangsúlyok, a környezetbarát közlekedés fejlesztése, a 
környezetterhelés csökkentése a befektetőket vonzó környezet kialakítása felé tett lépésként fogható fel. 
Az energiahatékonyság a megújuló energiahasználat előtérbe helyezésével párhuzamosan jövőbe mutató 
stratégia, amely az életminőség javulását eredményezi. 
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A Koncepcióban vázolt jövőkép megvalósulása esetén a településkép jelentős, pozitív irányú 
módosulásokon megy keresztül. Ennek a változásnak mind a területi, mind a vonalas tényezői hangsúllyal 
bírnak. 

A Koncepció a védett karakterjegyű területeken túl gondot fordít a település egészének arculatára, az 
alulhasznosított területek fejlesztésbe való bevonására. A település ugyanis több mint alkotóelemeinek 
egyszerű összegzése, valami új keletkezik a részek egymásra hatásából. Ám az elv visszafelé is igaz. Ha a 
részeket erősítjük, ezek hatása nem egyszerűen összegződik, hanem hatványozódva, magasabb szintű 
végeredményre vezet. 

2.B.c. Hatások a települési értékleltárban szereplő műemléki értékekre 

Adony művi elemeinek az elmúlt századok során számos történelmi és természeti katasztrófát kellett 
átvészelniük. A település országos jelentőségű öröksége, helyi jelentőségű művi értékei kijelölik az egykori 
történeti struktúrát, egyedei arculatot. Ezen épületek megérdemlik a megbecsülést, helyreállítást, a 
védelem fenntartását.  

A védelemmel nem szeretnénk az épületeket egy múltbeli szerepre kárhoztatni. A valamikori létező, de 
mára adott esetben irrelevánssá vált funkciójuk ismerete mellett meg kell találni számukra a mai és a 
jövőbeni szerepüket is. Nem hasznosulhat valamennyi múzeumként, az a kedvező, ha integrálódnak a 
település életébe, a településszerkezeti helyzetüknek megfelelő funkciót betöltve. Nem szabad megijedni 
a múltban betöltött szerepkör és a ma neki szánt funkció jelentős eltérésétől. Ha élettel nem töltjük meg 
az értékeket, pusztulásuk elkerülhetetlenné válik. 

A Koncepció a városkép javítását, a közterületek fejlesztését, örökségi elemek megőrzését, magát a 
városról kialakított kép árnyalását felvette céljai közé, melyek mellett szerepel még az intézményi 
infrastruktúra fenntartható fejlesztése is. Ezek a célok mind összeköthetők az értéket képviselő ingatlanok 
hasznosításával, élettel való megtöltésével. 

Magyarország Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciója Fejér megyére – több más irány mellett – 
nevesíti a termőföld és az ivóvízkincs védelmét, a Duna Stratégiában való részvételt, az integrált turisztikai 
fejlesztéseket. Az örökség fenntarthatóságának gazdasági esélyét a rögzített irányokhoz való kapcsolódás, 
hasznosításuk támogatott keretekhez kötése jelenti. 

A település terjeszkedése, kapcsolatainak bővülése a környezetterhelés növekedése irányába mutat, 
melyek hatással vannak az épített örökség műszaki állapotára. Élhetünk azonban olyan eszközökkel, amely 
e folyamatot mérsékelheti, sőt megállíthatja. 

A környezetterhelés tényezői közül a zaj és rezgés döntően közlekedési eredetű, ám a gazdasági 
tevékenységből, sőt a szórakoztató létesítményekből eredő terhelés is jelentős lehet. A közlekedési 
eredetű zaj- és rezgésterhelés környezetbarát közlekedési módok infrastruktúrájának kiépítésével, a 
gazdasági eredetű a legjobb technológiára törekvéssel, míg a szórakoztató létesítmények zajterhelése 
elsősorban zárt, zajszigetelt megoldásokkal mérsékelhető. 

A környezetterhelés másik tényezője a levegőszennyezés. Ez technológiai fejlesztésekkel, a porterhelést 
megkötő burkolatokkal, illetve zöldfelületi kialakítással ellensúlyozható. 

A harmadik tényező a vízvédelem kérdése. A víztakarékosság, a vizek helyben tarása, a szennyezett víz 
tisztításának hatásfok-növelése, illetve a közművesítés kiépítettségének növelése mind a vízvédelem 
érdekeit szolgálja. Mindezek mellett a helyes mezőgazdasági gyakorlat alkalmazása ugyancsak hozzájárul 
a talaj- és talajvízterhelés csökkentéséhez. 

Az épített örökség műszaki állapotára mindhárom tényező kihat. Az épületek állagromlása, illetve a 
rezgés, a levegőszennyezés és az agresszív vizek jelenléte között egyenes arányosság mutatható ki. 

A Koncepció jövőképe az életminőség javítását, a vonzó települési környezet kialakítását, valamint a 
környezetterhelés csökkentését egyaránt bevette céljai közé. Mindezek az örökség műszaki állapotát 
kedvező irányba befolyásolják.  
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3. ÉRTÉKVÉDELMI TERV 

3.A. AZ ÉRTÉKLELTÁRBAN SZEREPELTETETT ÉRTÉKEK MEGŐRZÉSÉT BIZTOSÍTÓ SZEMPONTOK ÉS KÖVETELMÉNYEK 

A régészeti örökség felmérését a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes 
Államtitkárság 2017. májusi állapotot tükröző adatbázisa, a Szent István Király Múzeum régészeti adattára, 
a régészeti leltárkönyvek áttekintése, és a múzeum éves kutatási jelentései alapján állítottuk össze. Az 
értékek meghatározása, a fenti adatforrások használata miatt, a tudományosan megalapozott 
rangsorolást követi. 

A műemléki értékek 2017. májusi állapotot tükröző adatai a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi 
LXIV. törvény (Kötv.) 71.§ (1) bekezdése szerinti központi, közhiteles nyilvántartásnak minősülnek. 

A helyi művi értékek beazonosításánál a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet helyi védelemről szóló 23/A-23/D §-ok 
előírásait követtük. 

Helyi védelmi javaslattal azonban nem élünk, tekintettel a településkép védelméről szóló LXXIV. törvény 
előírására, amely a helyi védelem elrendelését az önkormányzatok településképi rendeletéhez utalta.  

A nyilvántartott régészeti lelőhelyek és műemlékek védelmét jogszabályok biztosítják. A helyi értékek 
fennmaradását az Értékleltárba történő felvételük, illetve településképi rendeletben történő védelem alá 
helyezésük segítheti elő. 

 

3.B. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK 

A Településfejlesztési koncepció kidolgozását követően sor kerül a Településrendezési eszközök 
felülvizsgálatára. Ennek keretében születnek majd javaslatok értékeket is érintő szabályozási elemekre, 
illetve övezeti előírásokra. 

Az adatszolgáltatásként kapott poligonok feltüntetésre kerülnek a szabályozási tervlapokon.  

A helyi művi értékek elhelyezkedése a településképi rendelet rajzi mellékleteiben kap helyet. A 
településképi rendelet keretében nagyobb szabadságfokot kap a képviselő-testület a feltárt értékek 
azonnali levédésére, továbbá szabályozásuk szükség szerinti aktualizálására. Megállapítható tehát, hogy 
nem a helyi építési szabályzat megalkotásával válnak védetté. 

A régészeti lelőhelyek, valamint a műemlékek szabályozásáról a kulturális örökség védelméről szóló 2001. 
évi LXIV. törvény gondoskodik. 

A helyi értékek védelmével kapcsolatos részletes szabályozásra a településképi rendelet keretében 
születnek majd javaslatok. 

A helyi identitás erősítését, a művi értékek megőrzését kiemelten említő Koncepció prioritásai között 
szerepel a művi értékvédelem. 

Az értékvédelemre irányuló tevékenységek között az alábbiak szerepelnek ütemezésük sorrendjében: 

- Helyi művi értékek beazonosítása 
- Helyi művi érték-megőrzés támogatási formáinak számbavétele 
- Településképi rendelet megalkotása 
- Védelmi intézkedések kidolgozása 
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